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 f
�ع���ث �ل���ب��ا ا

في  التحوالت  فقه  مسائل  إحدى  والتاريخ  الديانة  بين  الربط  قضية  كانت 
بين  بذهني  يأخذ  الربط  لهذا  التناول  وكان  بها،  ُيعنى  التي  الخمسة  علومه 
الحين والحين ألَْرُقَم منظومًة حاويًة على عموم فكرة الربط ، جامعًة لقراءة 

التاريخ الشرعي في مسيرة تسلسل الحياة.
والكتابُة في هذا الموضوع دقيقٌة وحساسٌة ، وخاصة إذا نظرنا إلى َحْمَلة 
وَنَفْت  الله،  بآيات  َبْت  وَكذَّ  ، ين  الدِّ قراءَة  َشْت  َشوَّ التي  المغِرضة  الحداثة 
َفه في كونه المخلوق، ولكنَّ الحقيقة تظل ناصعًة  بجرأٍة وجوَد الخالق وتصرُّ

ببرهانها ولو كره الكافرون.
الخروج  مهد  وهي  ـ  سيالن  جزيرة  إلى  ة  ْعِويَّ الدَّ رحلتي  خالل  فشرعُت 
اإلنساني األول على الوجه الشرعي المتداول ـ في وضع الخطوط األولى 
للمنظومة، وأكملُتها بحمد الله في سفري من سيالن بالطائرة إلى سلطنة عمان 
في العاشر من شعبان 1437هـ  ، قبيل سفري إلى حضرموت للمشاركة في 
المنعقدة في مناسبة االجتماع  العلمية واللقاءات األبوية  الحلقات  فعاليات 

السنوي في شعب نبي الله هود ش .
كلية  الفتتاح  الهمة  ابتعاث  مع  الكتاب  من  الفراغ  الله  توفيق  من  وكان 
إحدى  الكتاب  هذا  ليكون   ، المهاجر  شعب  في  بتريم  الشرعية  الوسطية 

مقررات فقه الدعوة إلى الله القائمة على دراسة رباعية األركان.
والحمد لله الذي به تتم الصالحات ، وعسى يحصل بها النفع لدى طالب 

وطالبات العلم ، وبالله التوفيق.
أبوبكر العدني ابن علي المشهور

19 جمادى الثاني 1438
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f
�ل
�ل���م��د��ب��� ا

الُمْعَتلِ�ي الَعلِ�يِّ  لل�ِه  ُمْبِدي األُُموِر الَواِحِد الَفْرِد الَعلِي الَحْم�ُد 

 

َس�لفًا لِْلِعَب�اِد  الَعَطاي�ا  ُمْس�ِدي 
 

الَجلِي بِالَمنِْح  اإِلْنَس�اِن   َوُمْكِرِم 

ش�اماًل َوِدين�ًا  َوَأْخاَلق�ًا  َخْلق�ًا 
 

 ُيْعطِ�ي َوُيْس�ِدي َعْب�َدُه َوَيْبَتلِ�ي
بِالُه�َدى األَْنبِي�اِء  ُكلِّ  َباِع�ُث 

 
ِل َوَأوَّ آِخ�ٍر  َعْص�ٍر  ُكلِّ  ف�ي 

 

َرْأيِ�ِه َعْب�َد  اإِلْنَس�اَن  َيْت�ُرِك  َل�ْم 
 

الُمْرَتَج�ِل لِْلَه�َوى  َأِس�يرًا  وال 
 

ِدينِنَ�ا َف�ْرُع  َفالتَّاِري�ُخ  بِالُمنْ�َزِل َوَبْع�ُد  َس�ْيَرُه  َرَبْطنَ�ا   إذا 
ْب�ُط َيْه�ِدي الَحائِِري�َن ُجْمَل�ًة �ِل َفالرَّ َوالتََّأمُّ الَح�قِّ  َطِري�ِق   إل�ى 

ُصْغُته�ا َق�ْد  َمنُْظوَم�ٌة  َم�اِن الَمْرَحلِي َوه�ِذِه   َتْحِم�ُل َتاِريَخ الزَّ

أت�ى كم�ا  َش�ْرِعيٌَّة  في واِق�ِع النُّص�وِص دوَن َخَلِل ِق�َراَءٌة 
 

ُس�ّلمًا َتُك�وَن  َأْن  َرّب�ي  لِْلَحقِّ ف�ي َعْهِد الُغَثاِء الُمْفِش�ِل َس�َأْلُت 
 

ُجم�وِدِه َع�ْن  لِْلَعْق�ِل  َوضابِط�ًا 
 

بِيِل األَْفَضِل  َكْي َيْهَتِدي إلى السَّ
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يفتتح الناظم منظومَته بحمد الله تعالى كما هو مندوٌب ومطلوٌب ، مستعرضًا 
المولى وال  بها ومبيِّنًا ما قد أسداه  كًا  ، متبرِّ العلية وصفاته  عددًا من أسماِئه 
أنبياَءه  ابتعاثِه  من  ره  قرَّ ما  في  والكرم، وخاصًة  الخير  من  لعباده  يسديه  زال 

ِل. بالرساالت السماوية ، التي هي أصُل توجيِه الخليقِة ِمن آِخٍر َوَأوَّ
ُره  ُيِقرِّ لما  العقل والتجربة  البشرية منذ وجودها تذهُب الختيار  يترك  ولم 
البشرية  لهدايِة  وبالرسل  بالوحي  َرَبَطها  وإنما  الحياة،  مبتدأِ  عن  العقالنيون 
ولمعرفة الحق الذي ال غبار عليه، ثم أشار إلى هذه المنظومة الشعرية التي 
التاريخ اإلنساني من  التعليمي المعتِمد على قراءة  صاغها على صفة الشعر 
لمعرفة  وسيلة  يجعلها  أن  وتعالى  سبحانه  المولى  سائاًل  النصوص،  واقع 
الحقِّ المسكوت عنه في عهد الغثاء والَوَهن والفشل، وأن تساعد على ضبط 
بالديانة، كي  مربوطًة  التاريخية  الحياة  قراءة سير  في  والمتعلم  المعلم  عقل 
يهتدَي القارئ إلى السبيل األفضل والمنهج األقوم في تعليل شؤون الحياة 

مبتدًأ ومنتهًى ، وبالله التوفيق.
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الدرس األول

�ب
�م�� ال��د �ه���ة��ة ا

� م��ا
�ِل ِم�َن الَيِقي�ِن الثَّابِ�ِت الُمَؤصَّ

 
ْم�ِج لِنَ�صٍّ ِمْفَصلِ�ي َماِهيَّ�ُة الدَّ

 

ْي َدْرِس�ِه َحِدي�ُث ِجْبِري�َل بِِش�قَّ

 

 َوْضعًا وَشْرعًا في النَِّظاِم الَهْيَكلِي

َتَطاُب�ٌق َوِمْثُله�ا  �ِل َقَواِع�ٌد  الُمَؤصَّ بَِأْصلِه�ا   َمْزُموَم�ٌة 

يشير الناظم إلى أنه َثَبَت يقينًا َوْحَدُة حديث جبريل الموضوعية والشرعية ، 
بما قد تناولْته كتب قواعد هذا العلم، وهي القواعد التي تقوم عليها التطبيقات 
أحاديث  في  مبثوثٌة  التطبيقات  هذه  ومادة  ووجدانًا،  وإنسانًا  وزمانًا  مكانًا 
عالمات الساعة والكتب المصنفة في هذا األمر ما بين مختصر ومبسوط ، 

استقام عليها فقه األصول بسننه الثالث:
• السنة القولية	
• السنة الفعلية	
• السنة التقريرية	

ومـا تفـرع عن هذه السـنن مـن تفصيل علـوم الشـريعة وأحكامهـا وعلوم 
العقيدة وأقسامها، وعلوم اإلحسان ومراتب السلوك، وجاء )فقه التحوالت(
خاصـًا بإعـادة صياغة المفهـوم القرائي لهذه الثالثـة العلوم ممتزجـًا بها من 
حيثيـاٍت معينـة، ومنفصـاًل عنها مـن حيثيات أخـرى ، فاالمتزاج هـو الدمج 
المشار إليه في مدلول الوحدة الموضوعية من خالل وحدة النص ومدلوله ، 

بدءًا باإلسالم ونهايًة بقوله: »هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم«.
عن  متغيٌر  فيه  ينفصل  ال  واحد  نص  في  مندرٌج  كلُّه  الرباعي  فالموضوع 

ثابٍت.
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أمـا وحدته الشـرعية فإشـارة إلـى لفظ »أم�ر دينك�م«، والدين فـي عالقته 
الشـرعية وحدة ال تتجزأ، فمن هنا صار واجبـًا تفصيل هذا األمر على أصوله 

الشرعية.
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الدرس الثاني

�ل
��ص��و�

أ
�ل� ���ة�� ا

��ب

بُِس�نٍَن َقائِ�ٌم  األُُص�وِل  ِعْل�ُم 
 

�ِل الُمَفصَّ بَِلْفظِ�ِه  َقْولِيَّ�ٍة 

 

م�ا لِ�ُكلِّ  فِْعلِيَّ�ٌة  َوِمْثُله�ا 
 

�ُلوِك األَْمَثِل  َيْفَعُل�ُه َأْه�ُل السُّ

َر الُمْخت�اُر ِمْن َوَبْعَده�ا م�ا َق�رَّ
 

فِْع�ٍل َجرى ِم�ْن ِرْفَق�ِة التََّبتُِّل
 

ِعنَْدم�ا َأْه�ُل األُص�وِل  ره�ا  َقرَّ
 

لِْلُمْس�َتْقَبِل التَّْدِوي�ُن   َتَرتَّ�َب 
َثالَث�ٌة َثَوابِ�ٌت  بِ�ِه  َقاَم�ْت 

 
بِالُمْجَم�ِل َعِقي�َدٌة   َش�ِريَعٌة 

إِْحَساِن َباِب اإِلْنكِساِر لِْلَولِي َوَبْعَدها األَْخاَلُق في َمَراتِِب ال

 

يشير الناظم إلى أن علم األصول قائٌم بما قرره العلماء من السنن الثالث:
القولية ، وهي كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

الفعلية ، وهي كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
التقريرية ، وهي كل ما أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فعل 

غيره.
وهذه السنن الثالث هي التي أقام عليها علماء األصول استدالالتهم فيما 

يخص الثوابت الثالثة:
• اإلسالم ، وهو علم الشريعة، 	
• واإليمان ، وهو علم العقيدة، 	
• واإلحسان ، وهو علم مراتب السلوك.	



9

الدرس الثالث

��ة ال��د�ع��و ���ة�� ا
��ب

َس�َلفًا َكاَن�ْت  الُمْخَت�اِر  �ِل َوَدْع�َوُة  الُمَؤصَّ لِِفْقِهنَ�ا  ُأُصوُله�ا 
 

َب�َدا َأْن  �ا  َلمَّ بِالَوْح�ِي   ِجْبِري�ُل َيْأت�ي لِلنَّبِ�يِّ الُمْرَس�ِل َمْقُروَن�ًة 

َمَواِق�ُف الُمْخَت�اِر ُتْب�ِدي فِْقَهه�ا
 

ُمْش�كِِل َح�اٍل  لِ�ُكلِّ  َداَلَل�ًة 
 

َعَلْيُك�ُم َقْولِ�ِه  ف�ي  َتْأِصُليَه�ا 
 

َتلِ�ي ُأْخ�َرى  َوُس�نٍَّة  بُِس�نَّتِي 
 

َبْع�َدُه اِش�ِديَن  الرَّ لِْلُخَلَف�اِء 
 

َوِل وا َعَلْيها في اْختاَِلِف الدُّ َعضُّ
 

ِل َوَقْولِ�ِه َم�ْن َس�نَّ في اإِلْس�اَلِم ما  َيْخِدُم ِديَن الُمْصَطَفى الُمَفضَّ

اْقَت�َدى َق�ِد  بِ�ِه  َوَم�ْن   َأْج�ٌر َيِزي�ُد ف�ي َث�َواِب الَعَمِل َفَأْج�ُرُه 
َداَلَل�ُة َوِمْثُلَه�ا  َمَواِق�ٌف 

 
ِل التََّح�وُّ ِدَراَس�ُة  بِ�ِه  فِْق�ٌه 

 

الَّت�ي الَعاَلَم�اِت  ِعْل�ُم  َتْفِصيُله�ا ِعْل�ٌم َعظِي�ُم الَمنِْزِل َأَساُس�ُه 
 

يشير الناظُم إلى تأصيل فقه الدعوة قبل ظهور علم األصول ، فيعتبر أن 
فقه الدعوة كان سابقًا ومتقدمًا من حيُث الزمُن على فقه األصول، وكانت 
صلى  النبي  على  القراءة  آيات  نزول  مع  الدعوة  بفقه  األمة  عالقة  أوُل 

الله عليه وسلم: )چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ 
فهذه  ]العلق:5-1[،  گ(  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ 
اآليات منطلُق فقه الدعوة قبل فقه األصول، وأما فقه األصول فعلٌم مستنبٌط 
من المصدرين األساسيين: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، 
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وقد جاء الحقًا بعد أكثر من قرن من زمان شمول فقه الدعوة.
وأول من صنف في علم األصول ووضع قواعده اإلمام الشافعي في القرن 
الدعوة  فقه  فتقيَّد  الفقهين  بين  األصول  علماء  دمج  وقد  الثاني،  الهجري 
لونًا من  الفقهين  بين  أوجد  ، مما  قواعد علم األصول  بقيود  لغُتها  وتَقيََّدْت 
ألوان الصراع فيما بعد على االحتواء والمصادرة، فَشْرُط فِْقِه األصوِل قواعُد 
االجتهاد المعتبرة، بينما فقه الدعوة ال يرضخ لهذه القواعد وال ينطوي فيها 
إال من حيثية واحدة، وهي: معرفة الداعي بمبادئ فقه األصول والفروع مع 

عدم اشتراط العلم بقواعد علم األصول وُأسسه.
األصولية  بالشروط  تاريخه  مدى  على  مقيدًا  الدعوة  فقه  صار  وبهذا 
َض بعض الدعاة لنبز فقهاء األصول  ومنفصاًل عنها من حيث القواعد، بل َتَعرَّ
ونيلهم من مستوى علمه وفهمه إن لم يحقق شيئًا من فقه علم األصول حسب 
الشروط المقعدة، مما أوجد وحشًة بين َحَمَلة علوم الفقه والحديث، وبين 

فقهاء الدعوة إلى الله.
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الدرس الرابع

�ل
��ص��و�

أ
�ل� ���ة�� ا

��ى ��ب
��ة �ع���ل ال��د�ع��و ���ة�� ا

���ة��ة ��ب
س���ب��هة
�� ال��د اأ

�ة��وأ�
�ة � ��ح��و�ل�

���ة�� ا�ل��ة
��ب

�ٍة بَِمكَّ الُمْصَطف�ى  َب�اَلِغ  ِل ُمنْ�ُذ  األَوَّ بِالَب�اَلِغ  َصْرح�ًا  َأَق�اَم 
 

َداِعي�ًا �ُلوِك  السُّ فِْق�َه  �خًا  األَْمَث�ِل ُمَرسِّ �ُلوِك  السُّ إل�ى   َأْتَباَع�ُه 

َأْرَبَع�ٌة بِ�ِه  َج�اَء  َم�ا  الَوْحُي َوالِعْصَمُة بِالِحْفِظ الَجلِي َق�َواُم 
 

ِمْثُلَه�ا َباِه�َراٌت   َأْخاَلُق�ُه الُعْلَي�ا ِع�الُج َم�ن ُبلِي َوُمْعِج�َزاٌت 

يشير الناظم إلى أنه منذ بالغ النبي صلى الله عليه واله وسلم مسالة الدعوة 
وهو يرسخ فقهها وأسلوبها على ما يلي:

البالغ عن الله، والصبر على األذى
 تربية النخبة األولى من السابقين لإلسالم

وضع قواعد الدعوة إلى الله
ڀ  )ڀ  األحزاب  سورة  من  الكريمات  اآليات  تشير  ذلك  وإلى 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 
]األحزاب:48-45[،  ڇ(  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

فكانت هذه وظائف فقه الدعوة والبالغ عن الله ، وكان قوامه:
الوحي والعصمة والنبوة واألخالق والمعجزات
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الدرس الخامس

�ة��ة
ر�ع��
�ل�����ث �ة ا ل���ة���ب��ا

���ك���
ة
�ل��� �ع��د ا ��وا

���ه��ور ��ة
ب
��ة �و�� ال��د�ع��و ���ة�� ا

�ل �مر�ح���ل��ة ��ب
� ���م��ا
ا��ل��ة

َذَك�ُروا فيم�ا  اآلَي�اِت  آِخ�ِر  ِم�ْن 
 

 الَي�ْوَم َأْكَمْل�ُت َلُك�ْم ِدين�ًا َعلِ�ي

آِخ�رًا ال�َوَداِع َج�اَءْت  �ِة  لِْلُمْكَتَم�ِل ف�ي َحجَّ اإِلْتَم�اِم   َداَلَل�ُة 

َطْيَب�ٍة أِلَْرِض  َع�اَد  َأْن  َوَبْع�َد 
 

�ِل التََّمهُّ َم�َع  ِجْبِري�ُل  َأَت�اُه 
ُه َردَّ الُمُث�وِل  َبْع�َد  رًا  ُمَق�رِّ

 
لِْلُمنْ�َزِل َجاِم�ٍع  ُس�َؤاٍل  َعَل�ى 

 

ِدينِنَ�ا َأْم�ُر  األَْرَكاِن  َأْرَبَع�ُة 
 

 َمْجُموَعٌة في النَّصِّ َفاْفَهْم َواْعِقِل
به�ا اْقَتَض�ى الَفْه�ُم لَِش�ْرٍع َش�اِمٍل

 
�نَِّة« الُمْش�َتِمِل  ف�ي َن�صِّ »ُأمِّ السُّ

يشير الناظم إلى أن آخر ما نزل به جبريل من الوحي على رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قوله تعالى: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
)ېئ  تعالى:  قوله  أو  ]المائدة:3[  ڎ(    ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
   ) خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

]البقرة:281[.
فقه  ، وهو موضوع  األول  القول  األولى على  اآلية  اإلتمام  إلى  واألقرب 
ل دعوًة وأصوالً، وإذا دققنا في مسألة التمييز  الدعوة في إبالغ الدين المكمَّ
بين فقه الدعوة، وبين فقه األصول لوجدنا أن فقه الدعوة قد امتدَّ طيلَة مرحلِة 
آيات  نزول  حتى  بعدها  الزمن  من  َرْدَحًا  وأخذ  الهجرة،  قبل  المكرمة  مكة 
متأخرًا  فقه األصول في وضع قواعده  التفصيل يكون  ، وعلى هذا  التشريع 

عن فقه الدعوة إلى الله بال مراء وال جدال.
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الدرس السادس

�ل
��ص��و�

أ
�ل� ���ة�� ا

 ��ب���ب
��ة ال��د�ع��و ���ة�� ا

��ة��ة ��ب �ع���ل�

بِ�ِه َخي�رًا  ُي�ِرْد  َم�ْن  َط�َه  َي�ِزْدُه فِْقه�ًا ف�ي َجِمي�ِع الُمنْ�َزِل َيُق�وُل 
 

َأت�ى َم�ا  ُكلُّ  َمْعنَ�اُه  ف�ي  ي�ُن  ِم�ْن َأْم�ِر ِدي�ِن الل�ِه ِمْثَلَم�ا ُتل�ي َفالدِّ

 

َكْونِ�ِه َقْب�َل  ْع�َوُة  الدَّ َواْس�َأِل َأَساُس�ُه  �ْق  َفَدقِّ ُأُصولِّي�ًا  ِعْلم�ًا 
 

�دًا َتَعمُّ َعَزُل�وا  َق�ْد  فَبْعُضُه�ْم 
 

�ِل بِالتََّمحُّ ي�ِن  الدِّ فِْق�ِه  َبْي�َن   َم�ا 

َوْح�َدُه األُُص�وِل  فِْق�َه  َب�َدِل َفَأْثَبُت�وا  ُدوَن  األَْص�َل   َوَجَعُل�وُه 

َمْغَم�زًا َط�َه  َدْع�َوُة  َغ�َدْت  َحتَّ�ى 
 

�ِل بِالتََّقلُّ ْع�َوِة  الدَّ لِنَاِش�ِر 
 

َوُمْرِش�ٌد َواِع�ٌظ  ه�ذا  �ِل ُيَق�اُل  َوالتََّعلُّ اْلَلْم�ِز  َس�بِيِل   َعَل�ى 

ُه َح�دُّ فِْق�ٍه  ُكلَّ  َأنَّ  َحاِم�ِل َوالَح�قُّ  ُكلَّ  َتُخ�صُّ  َوظِيَف�ٌة 
 

َمْحُم�وَدٍة َدْع�َوٍة  َفِقي�ُه  َجلِ�ي ف�ذا  َتْأِصي�ٍل  َفِقي�ُه  َوِصنْ�ُوُه 
 

لِِفْقِه�ِه �ٌد  ُمَجسِّ كاِلُهم�ا 

 

يِن ِديِن الُمْرَسِل َواألَْصُل فِْقُه الدِّ
 

يشـير الناظم إلى أن الفقَه بعمومه عطاٌء من الله لنبيه محمد صلى الله عليه 
وآله وسـلم، وهو أيضا ميراثه الذي خلفه ألمته، بل جعله داللة على الخيرية 

في األمة بقوله: »من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين«،
 ، الحديث  عليه  نص  ما  وهذا   ، أصوليًا  علمًا  يكون  أن  قبل  دعوٌة  فالدين 
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وبعض العلماء حصروا المعنى في علم الفقه واألصول دون غيره فعزلوا بين 
فقه الدعوة وبين فقه األصول، وأقاموا قواعد علم األصول وأضاعوا قواعد 

فقه الدعوة.
الفقهين وتحويلهما  بين  الدمج  تعني  وإنما  التَّْرك،  تعني  واإلضاعة هنا ال 
إلى فقه واحد تغلب فيه لغة األصوليين على لغة الدعاة، حتى صارت الدعوة 
شان  من  والتقليل  التصغير  سبيل  على  فيقولون  الفقهاء،  َأْلِسنة  على  مغمزا 
المرء .. هذا واعظ أو متكلم مع أن الموعظة جزء ال يتجزأ من لغة الدين: 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ 
ۅ(  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

]النحل:125[.
والحق الذي ال غبار عليه أن للدعوة فقه ورجال، ولألصول والفروع فقه 
ورجال، ومن شرط فقه الدعوة في الداعي علمه ولو بالحد األدنى من فقه 
المذهب حيث يحصل به سالمة المخاطبة للناس في أهم أمور دينهم وبهذا 

الحد األدنى يتميز الداعي السليم من المدعي العقيم.
ومن أهم شروط الداعي السليم:

• تحقيقه الحد األدنى من المذهب.	
• استقامته المشهود له بها وعدالته.	
• انتماؤه لمشيخة معتبرة.	
• سالمة منهجه من دعوات السياسة والتسييس بالعموم.	
• إلمامه بفقه المعاملة الشرعية مع كافة الناس )الدين المعاملة( .	
• براءته من داء الحزبية وغلو الطائفية والطبقية، وجنوح الفكر العلماني 	

واإللحادي وغيرها من األفكار المسيسة.
أركان  رباعية  على  ُمّطِلعًا  كونه  التحوالت(  فقه  )علم  حامل  شرط  وفي 
رًا لها من خالل تجديد لغة فقه الدعوة وصيانة أوعية علم األصول  الدين ومقرِّ
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األبوية المسندة، كما أن من شروط األصولي السليم ما يلي:
اطالعه وتحقيقه قواعد المذهب الذي ينتمي إليه مع نصيب من الفقه . 1

المقارن.
عدم تعصبه المذهبي المخل بالعالقة الشرعية بين المسلمين.. 2
كونه يستمد حجته من نصوص العلم في البيان واإلقناع غير مستعين . 3

بسلطة، أو فئة، أو جماعة مسلحة، أو تنظيم مسيس.
انتماؤه لمشيخة معتبرة تمتد جذورها سندًا وعدالًة إلى أصول المذهب . 4

وأوعيته.
سالمة عالقته االجتماعية بين الناس من القادح الشرعي.. 5

زوال  عند  واحد  وهدف  واحدة  ذات  في  واألصولي  الداعي  يجتمع  وقد 
بالشروط  اآلخر  منهما  كل  فيسند  والفقهين،  الوظيفتين  بين  المركبة  العقد 

اآلنفة المعتبرة، وبهما تتسع دائرة التأثير الدعوي والفقهي بين الناس.
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الدرس السابع

�ل��ل�ه ��ى ا
 اأ�ل
��ة ال��د�ع��و ���ة�� ا

�� ��ب���ب
���ة
��ة �ة �و�ع���ل� ��ح��و�ل�

���ة�� ا�ل��ة
��س���ة��ة ��ب

��ه� اأ

�ِه الَعلِي ف�ي َمْطَل�ِع الَبْعَث�ِة َكاَن الُمْصَطَفىٰ َيْدُع�و إَِل�ٰى التَّْوِحي�ِد لِلّٰ
 

َأَت�ٰى �ا  َعمَّ َدْعَوَت�ُه  دًا  ُمَج�رِّ
 

ِمْن َبْعُد ِمْن ِعْلٍم َوَشْرٍع ِمْفَصلِي
 

َواألَْص�ُل ِذْك�ُر َما َج�َرٰى ِم�ْن َقْبلِِه
 

لِْلَكافِِري�َن ِم�ْن َه�اَلٍك َمْرَحلِ�ي
 

َحْيُثما لِْلَجاِهلِيَن  َكاُنوا  َعَلٰى النَّْهِج الَبِغيِض األَْرَذِل َوَدْع����َوٌة 
 

�ٌة ِعلَّ َوْه�َي  األَْوَث�اِن  ِعَب�اَدُة 
 

َوالِمْق�َوِل بِِفْعلِ�ِه  َحاَرَبَه�ا 

 

َقْوِم�ِه َبْي�َن  التَّْوِحي�ِد  إَِل�ٰى  َداٍع 
 

َجاِهلِ�ي اْعتَِق�اٍد  َنْه�َج  ُمَخالِف�ًا 
 

َوٰه�����ِذِه َوظِ��ي��َف��ٌة َق��ْط��ِع��يَّ��ٌة
 

ِل بِالتََّح�وُّ ُخ�صَّ  ِعْل�ٍم  لِِفْق�ه 

 

َدْرِس���ِه ف��ي  َعظِيَمٌة  َف��َوائِ��ٌد 
 

�ُه ُج�ْزُء الَحِدي�ِث الُمْكِم�ِل أِلَنَّ
 

يشير الناظم إلى أهمية فقه التحوالت في الدراسة الرباعية ألركان الدين، 
وتأتي أهمية )فقه التحوالت( بين ن

ماذج الفقه األصولي من عدة عوامل:
الله . 1 كتاب  األساسيين  المصدرين  من  مستنبٌط  فقٌه  التحوالت  فقَه  أن 

وسنة نبيه.
كونه فقهًا يختص بأمر الدعوة إلى الله وتجديد لغة البيان الدعوي . 2

في عصور العلم النظري والتطور المادي.
الشرعية . 3 العلوم  مجموعتي  بين  الدمج  مسألة  يعالج  علمًا  كونه 
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النظرية والتطبيقية ، ويربط المجموعتين وثمراتهما  العلوم  وبين 
بالقران والسنة.

الدين . 4 بقصور  الشعور  لوثة  المسلم من  العقل  يعمل على تحرير 
عن العلم، أو ما يسمى بتناقض العلم مع الدين.

يوجه العلم النظري والتطبيقي إلى المجال الشرعي الذي خلق من . 5
أجله، ويوظفه توظيفًا علميًا ال ينفك عن علوم الثوابت الثالثة، بل 

يعتبر جزءًا من وحدتها الموضوعية والشرعية.
الرابع من حديث جبريل فيما . 6 الرابع، أو األمر  يبين أهمية الركن 

يخص علم آخر الزمان، وما يخص صيانة قواعد وتطبيقات علم 
علم  التحوالت  فقه  علم  فيكون  واإلحسان،  واإليمان  اإلسالم 
ألهل  ونذارة  تحذير  وعلم  لألمانة،  حفظ  وعلم  وصيانة،  ربط 

ڳ(  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  الخيانة 
]األنفال:42[.

)بأم . 7 جبريل  حديث  العلماء  وصف  من  المتكامل  المعنى  يحقق 
موقعه  في  الحديث  من  الرابع  الموضوع  وضع  وقوامه  السنة( 

النصي قراءًة، وموقعه الشرعي تقريرًا وحكمًا.
سبق للعلماء والمحدثين وضع األركان األربعة مجتمعة في سرد . 8

ولكنهم  الموضوعية،  الوحدة  بذلك  فحققوا  الحديثي،  النص 
علميًا  وشرحًا  ومصطلحات،  ركنيًة  الشرعي  التقرير  عن  عزلوه 

يجمع بين القواعد والتطبيقات.
ال نشتغل في تقرير هذا العلم ببحث أسباب العزل للوحدة الشرعية . 9

لألركان عند علماء األصول والفروع، وإنما نشتغل بإعادة األمر 
الرابع إلى موقعه العلمي والعملي متجاوزين مسالة الهمز واللمز 
اإلفراط  أهل  بعض  به  يشتغل  قد  ما  وهذا  األسباب،  وافتراض 
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والتفريط ممن يستهويهم )فقه التحوالت( ليؤدوا به غرضًا نفعيًا 
ونحن  العدول،  والعلم  الحكم  أوعية  من  والتشفي  الطعن  في 
المتغيرات(  نبرأ من كل من يوظف )علم  العلم  لهذا  تقريرنا  في 
بقواسمها  األمة  عالقة  يفسد  فيما  الخوض  أو  والصراع،  لإلثارة 

المشتركة في الدين.
التقرير . 10 علم فقه التحوالت علم يجمع أشتات األمة من حيث 

الشرعي لمسالتين هامتين هما:
األولى: مسالة الحكم واالختالف حوله وما تفرع عن ذلك.

 الثانية: مسالة العلم واالختالف فيه وما تفرع عن ذلك.
المسالتين 11.  هاتين  في  الشرعي  التأصيل  قراءة  يعيد  التحوالت  فقه   

بالمصدرين  االستدالل  أصول  إلى  عنهما  تفرع  وما  والعلم  الحكم 
األساسيين مع اعتبار العمل بالمذاهب واألقوال األخرى بشرطين:

األول: سند المذهب وعدالته.
الثان�ي: تسلسـل المتلقيـن واآلخذيـن للمذهـب علـى أصوله دون 

انحراف عقدي أو مذهبي أو فكري متحول.
الثالث: عدم ارتباط أوعية المذهب في فروعه بنزعة طائفية أو عقدية 
أو فكريـة سياسـيه تخالف منهج أوعيـة األصول المعتمـدة مع اعتبار 
عالقة الشـواذ بالمذهب من حيـث الهوية ال من حيث المنهج, فالهوية 
قاسم مشترك أساسه علم األصول في أوعيته المسندة، أما المنهج فقد 
يختلف من عصر إلـى آخر، ومن أوعية إلى أخرى بعوامل التحوالت 
الفكرية والسياسـية إمـا اندماجا وإما انفصاما وانفصاال، وهذه مسـالة 
تهم فقه التحوالت أكثر من غيره، وبهذا االهتمام تسـتعيد األمة قواعد 

القواسم المشتركة هويًة وأصوالً وفروعًا ومتغيرات.
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الدرس الثامن
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َنْربُِط�ُه الَّ�ِذي  الِعْل�ِم  �ُة  ُمِهمَّ
 

ُمْرَس�ِل َخْي�ِر  ِدي�ِن  ِم�ْن  بِِمْثلِ�ِه 

 

الَّ�ِذي لِْلِفْق�ِه  التَّْرتِي�ِب  إَِع�اَدُة 

 

 َأْهَمَلُه الَماُض�وَن بِالُعْذِر الَجلِي

ُمَق�ّررًا بِ�ِه  العل�َم  ُمْقبِ�ِل َوَجَعُل�وا  بي�وٍم  إيم�اٍن  فِْق�ِه  ف�ي 
 

واض�ٌح َدلِي�ٌل  ه�ذا  ف�ي  �ِل ولي�َس   والفص�ُل عي�ُن الَح�قِّ بالتَِّأمُّ

يشـير الناظـم إلى أن من وظائـف فقه التحوالت إعـادة ترتيب موقع الركن 
الرابـع إلـى موقعـه الموضوعـي والشـرعي، والفصـل بيـن العلـم بالسـاعة 
وموقعهـا مـن اإليمـان باليوم اآلخـر وبين العلـم بعالمات السـاعة وموقعها 
مـن )فقـه التحوالت( ، أو علـم المتغيرات كأمـر رابع من أمور الديـن ، تبعًا 
للنـص النبوي ، مع إعذار علماء األصول في ذلك، ويؤكد هذا التقسـيم قول 
جبريل عن القسـم األول )اخبرني عن الساعة( قال: )ما المسؤول عنها بأعلم 
من الس�ائل(، وهذا مـا يتعلق بالقيامة والنفخ في الصـور ، وأمرها عند الله ال 
يجليهـا لوقتهـا إال هو، والنفخ في الصور آخـر العالمات الكبرى وعلمه عند 

الله.
أمـا القسـم الثاني وهـو موضوع )فقـه التحوالت( فعلـٌم مسـتقلٌّ عن قيام 
السـاعة وسـابٌق لها على ممـر العصور ، فيتقـرر كونه علمًا خاصـًا له أصوله 
وقواعده ومصطلحاته وفروعه وتطبيقاته ، فأصوله الكتاب والسـنة، وقواعده 
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الثوابـت والمتغيـرات، ومصطلحاته مقاَبَلُة معاني الكلمـات والعبارات التي 
جرت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجموع العلم بعالمات 
السـاعة، وسنخصص لها قسـمًا خاصًا يجمع بين ألفاظ النبي صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم ومعناهـا االصطالحي في فقـه التحـوالت وفروع التقسـيمات 
الشـرعية للعالمات واألمارات والفتن والفتن المضلة واألشراط والمالحم، 
وتطبيقـات الربط النصي بين األحاديث والوقائـع على وجه التقريب، وليس 

على وجه القطع.
وفي هذا تصحيح لما وضعه علماء األصول من ربطهم علم الساعة بركن 

اليوم اآلخر من أركان اإليمان.
واألصـل أن علـَم السـاعة علٌم مسـتقلٌّ عـن السـاعة كما ورد فـي حديث 
جبريل من سـؤاله الرسـول صلى الله عليه وآله وسـلم: »أخبرني عن الساعة 
قال ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل«، وبهذا الجواب انقطع الكالم عن 
الساعة التي ال يجليها لوقتها إلى هو قال: »فأخبرني عن أماراتها .. قال أن تلد 

األمة... الخ«.
فعلم الساعة وأماراتها منفصٌل تمامًا عن اليوم اآلخر ، ومرتبٌط بما قبله من 

حياة األمم والشعوب ، وفق النصوص الشرعية في الكتاب والسنة.
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الدرس التاسع

ال��د�ة���ب ��ب ا ر��ك��ا
أ
س���ب ا
ع ��
���
ب
�� ���را ل���ب ا

���ر�� ��ب �ب��ا
��س� �ة��وأ
� 
م
س���ب �ل�
�� 
م
�ح����ك�

ُش�ُروُطُه َل�ُه  الَعاَلَم�اِت  األَُوِل فِْق�ُه  ِعْل�ِم  ُحْك�ُم  فِي�ِه  َفَلْي�َس 
 

َمنَْهِج�ِه ف�ي  األَْح�َكاَم  ُيْص�ِدُر  ال 
 

�ِل التََّأمُّ إَِل�ٰى  َيْدُع�و  َم�ا   بَِق�ْدِر 

َط�َرا َم�ا  لِ�ُكلِّ  ِعْل�ٌم  �ُه  أِلَنَّ
 

 َأْو َما َس�َيْأتِي في َمَدٰى الُمْسَتْقَبِل
َوالُحْكُم فِيِه ِمْن ُصنُوِف الَجَدِل َفالَخائُِض�وَن َح�ْوَل ٰه�َذا َأْخَطُؤوا

 

العلم  بركنية  اإليمان  أمر  البعض  يتناول  ما  كثيرًا  أنه  إلى  الناظم  يشير 
بعالمات الساعة ويتساءل عن حكم الذين سبقوا ولم يدرجوا هذا العلم في 

أركان الدين، فهل يتوجه عليهم حكٌم بذلك؟ 
فقه  لقواعد  يرضخ  ال  الموضوع  هذا  في  التحوالت  فقه  أن  والجواب: 
يبسط  ، وإنما  الموافق والمخالف  األصول من حيث إصدار األحكام على 
قائٌم  به وعدمه ؛ ألنه علٌم  العلم باألمر كعلم مجرد عن الحكم في اإليمان 
الثوابت، فالثوابت  فقه  على  القائم  األصول  لعلم  خالفًا  المتغيرات،  على 
بينما  للعقاب،  المؤدي  الترك  أو  للثواب  المؤدي  الفعل  مسألة  على  قائمٌة 
الوقوع  من  تمنعه  التي  للمسلم  الضوابط  يضع  ِوَقاِئيٌّ  فقٌه  التحوالت  فقه 
 ، الناس  بين  العالقة  إفساد  إلى  المؤدية   ، وآثامها  الفتنة وتبعاتها  أسباب  في 
الفتن والمضالت، أو عقابًا عند  مما يكون سببًا في ثواب متعلٍِّق بوقاية من 

اقتحامها بعد العلم بها. 
الجدل،  فيها  يثير  وال  الجزئية،  هذه  في  يبحث  ال  التحوالت  ففقه  ولهذا 
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األصول  فقه  بأحكام  المتأثرين  العلم  طلبة  هم  لإلثارة  المتعرضين  وغالب 
والفروع دون معرفة ضوابط فقه التحوالت والمتغيرات، وقد فتحوا ألنفسهم 
ولغيرهم بابًا من الجدل تستوحش منه القلوب، وتعَيى منه العقول، وتضيع به 

فائدة العلم وأهدافه الشرعية.
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الدرس العاشر

�ل
��ص��و�

أ
�ل� ء ا ������ا

���ة
��بر �ع���ب��د ��ب

�ل���م���ع���ة �ع ا
� ���م��ا �ل�أ��ب ع �ب��ا

���
ب
�� ���را ل���ب ا

���ر�� ��ة��ة ا �ىة �ع���ل�
� ���ب
��ب

الُمْقبِ�ِلَيُق�وُل َبْع�ُض النَّ�اِس َع�ْن فِْق�ٍه َب�َدا َم�اِن  الزَّ َأْش�َراِط  لَِش�ْرِح 
 

َمَض�ى لَِم�ا  ُمَخالِ�ٌف  �ُه  ِم�ْن ِصَف�ِة اإِلْجَم�اِع َبْي�َن الُمُث�ِل بَِأنَّ
 

َخ�اِرٌج ٰه�َذا  الِفْق�َه  َأنَّ   َعْن ِصَفِة اإِلْجَم�اِع َفاْفَهْم ما يلي َوالَح�قُّ 

ُجْمَل�ًة َتَرُك�وُه  َق�ْد  ُه�ْم  ِم�ْن َغْي�ِر َبْح�ٍث َأْو بِنَ�اٍء َهْيَكلِ�ي أِلَنَّ
 

َمض�ٰى َم�ْن  ُج�لُّ  َأْبَق�اُه  َم�ا  َوَخْي�ُر 
 

 ِحْفُظ النُُّصوِص َرْغَم َبْعِض الَخَلِل

يشير الناظم إلى اعتقاد بعض المتأثرين بظاهرة إصدار األحكام أن القول 
بركنية األمر الرابع والتناول لتفصيالته مخالف لإلجماع، ويترتب على ذلك 

إصدار حكم المخالف لما أجمعت عليه األمة.
جملة  اإلجماع  طائلة  تحت  يندرج  لم  التحوالت  فقه  أن  والجواب: 
وتفصيال، حيث لم يرضخه العلماء للتناول كما أرضخوا األركان الثالثة التي 
علمائه  وإجماع  األصول  فقه  عن  خارج  وألنه  اإلجماع،  مفهوم  عليها  أقيم 
ومصطلحاته،  األصول  علم  وضع  قبل  األول  باألصل  مرتبٌط  علم  فهو: 

ومتحرٌر بذلك عن القيود االصطالحية المتداولة قديمًا وحديثًا.
وال يصح ربط فقه التحوالت قواعَد ومصطلحاٍت بفقه األصول ومبادئه إال 

من حيث المشابهة ال من حيث التوافق التام بين العلميِن.
والذين يقولون : كالهما علٌم واحٌد مأخوذ عن أصول واحدة وبالغ واحد 

فال حاجة للفصل بينهما بحجة اختالف المسمى ؛
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فالجواب أن الفصل لم يكن بظهور فقه التحوالت ، وإنما الفصل المشين 
كان بعزل الركن الرابع عن قواعد دراسة الحديث المجمع على تسميته)بأم 

السنة( منذ عهد التدوين.
ولعل الحسنة الباقية من عصر التدوين هي حفظ األحاديث الخاصة بهذا 
العلم وتبويبها، والتصنيف فيها مع تبويبها وتحقيق مراتب الصحة أو الخلل 
فيها رواية أو سندًا أو متنًا أو غير ذلك ، فجاء هذا الجهد محمودًا ومفيدًا، 

ولكنه لم يوظف وظيفته الشرعية سواء في قواعد العلم أو في مصطلحاته.
ومن ذلك حماية هذا العلم عن العبث المالحظ في بعض ما كتبه المتناولون 
لعلم الساعة وعالماتها من المعاصرين، فهؤالء حشدوا نصوص األحاديث 
حشدًا ينزع بالعالمات إلى الغربة عن قواعدها الشرعية ، وقاموا بإسقاطاٍت 

مستعجلٍة وتطبيٍق عشوائيٍّ بعد مقارنتها بواقع المتغيرات في المراحل .
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الدرس الحادي عشر

ً
�ص��و�ل���ة��ا

� ��بر��ة اأ
�ل���م���ع���ة  ا

ب
����
ر�و�
�����ب  �ب���ة���ب ا

�ة ��ح��و�ل�
���ة�� ا�ل��ة

��ب

ُجِمَع�ا الُعَلَم�اِء  ِعنْ�َد  َفْرَض�اِن 
 

ُمَدلَّ�ِل َواِض�ٍح  َأْم�ٍر  ُكلِّ  فِ�ي 
 

ُحْكُم�ُه َعْي�ٍن  َف�ْرَض  َيُك�وُن  �ا  إِمَّ
 

الُمْش�َتِغِل كَِفاَي�ُة  ُدوَنه�ا  َأْو 
 

�اَعِة الُمْب�ِدي لَِم�ا َوفِْق�ُه ِعْل�ِم السَّ
 

َقْد َكاَن َمْخِفّيًا َعِن الَكْشِف الَجلِي
 

ِعنَْدَم�ا لَِوْق�ٍت«  »َف�ْرٌض  َمْوِقُع�ُه 
 

 َحاَجُت�ُه َتْظَه�ُر ِحي�َن الُمْش�كِِل

يشير الناظم إلى تقسيِم العلماِء الفرَض إلى قسمين:
• فرض عين.	
• فرض كفاية.	

ويتساءل البعض عن موقع علم فقه التحوالت بين هذه العلوم.
واإلجابة تشير إلى أن فقه التحوالت ليس فرض عين وال فرض كفاية، وإنما 
هو )فرض الوقت(، أو علم الحالة يحتاجه المسلم مرتبطًا بالزمن والحدث 
أو الحالة، وبه ال بغيره تفسر تحوالت المراحل، وتوصف األحداث، وتتخذ 

المواقف.



26

الدرس الثاني عشر

ب
��ر�مر

� س���ب ا
�� ����
���ص��و�

�ل���ب ء ا �ة �ل���م��ا �ورا ا ء را
ة
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��ب

َقَواِع�ٌد َل�ُه  األََم�اَراِت  ِعْل�ُم 
 

فِ�ي فِْقِه�ِه َوَش�ْرِحِه الُمْسَتْرِس�ِل

 

�ِه َنصِّ ف�ي  َأَت�ْت  إِْن  ُم�وِز  الرُّ َف�كُّ 
 

َيْجَتلِ�ي َأْم�ٌر  ْم�ِز  الرَّ َخْل�َف   أِلَنَّ 

ِحْكَم�ٌة اإِلْختِ�اَلَف  َأنَّ  َوفِي�ِه 

 

َماِن الُمْعِضِل في َوْصِف َأْحَداِث الزَّ
 

إِيَراِده�ا ف�ي  األَْق�َواُل  َتْخَتلِ�ُف 
 

 َضْعفًا وُحْس�نًا َبْيَن َأْه�ِل الَجَدِل

يشير الناظم إلى أن من مميزات علم فقه التحوالت: هو أن قراءُته لألمور 
المتناوَلة في علم المتغيرات ليست من واقع اختالف العلماء حول الظاهرة 
الشرعي  وهدفها  االختالف  سنة  في  النظر  عمق  وإنما  نفيها،  أو  ووقوعها 
في  يستغرق  العلماء  بعض  تجعل  التي   ، المتعددة  بالروايات  ورودها  حين 
أمر االختالفات النصية والنقاش الجدلي حولها من حيث الصحة والضعف 

والوضع.
فاإلمام المهدي على سبيل المثال أول العالمات الكبرى، واألحاديث في 
شانه كثيرة، واالختالفات بين المذاهب في أمر تعيينه ومكان ظهوره مثيرة، 
وفي فقه التحوالت أن هذا االختالف ناتج عن اختالف الروايات، واختالف 
حتى  شخصيته  حقيقة  إخفاء  ذلك  وحكمة  المذاهب،  أصحاب  تعليالت 
العلماء  ال يستدل بها على مكانه وزمانه أحد، ويظل األمر محجوبًا بصراع 
والمذاهب في ذلك حتى يأتي وعد الله، فيظهر بين حيرة الحائرين، وجدال 

المتعارضين، )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]األحزاب:38[.
حكمة،  األمر  حول  فاالختالف  التحوالت  فقه  يتبناه  الذي  المبدأ  هذا  وعلى 
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الله  بأمر  التسليم  إال  مخرج  وال  لها  حل  ال  معرفية  متاهة  بذلك  واالنشغال 
واالستفادة من النصوص للوصف التقريبي وليس لإلفصاح المطلق ، والله أعلم.
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الدرس الثالث عشر

�ة ��ح��و�ل�
���ة�� ا�ل��ة

�ىة ��ب
�
ع���ة���ب ��ب

��� �ل����ب ل��ح��د�ة���ث ا
� �ل �ب��ا

��ة ا�����ع���م��� �ع��د ��ة��ا

بَِم�ا الَعاَلَم�اِت  ِعْل�ِم  َرُه َأْه�ُل الَحِدي�ِث الُمْجَمِل ُيْعَم�ُل ف�ي   َق�رَّ

�ٌة ُحجَّ َوْه�َو  ِحي�ِح  بِالصَّ بِاألَْخ�ِذ 
 

 َوَحَس�ُن الَحِدي�ِث َخْي�ُر َمنَْه�ِل
َأْقَس�اِمِه َفْه�َو ف�ي  ِعي�ُف  الضَّ �ا  َأمَّ

 

الُمْش�كِِل بَِرْغ�ِم  بِ�ِه  ُمْس�َتْأَنٌس 
 

ِمْثلِ�ِه بَِحِدي�ٍث  ٰى  َتَق�وَّ إَِذا 

 

ِل  َأْو َطاَب�َق الَواِق�َع ف�ي التََّش�كُّ

على  الشريف  بالحديث  التحوالت  فقه  علم  في  األخذ  إلى  الناظم  يشير 
مراتبه الثالث الصحيح والحسن والضعيف.

ويعتمد في هذا الباب ما خدمه العلماء العدول أهل السند والعدالة ممن 
لفقه  االصطالحية  القاعدة  تحت  المندرجة  السالمة  شروط  فيهم  اجتمعت 
التحوالت : حفظ اللسان من الذم وحفظ اليد من الدم، ويستدل بالحديث 

الضعيف بشرطين:
األول: ورود روايات أخرى تقويه.

الثاني: مطابقته للواقع بالشواهد.
وغالب أحاديث عالمات الساعة ذات السند الضعيف قام بتحقيق أحاديثها 

جملٌة من الباحثين والمحققين ، ومنهم:
• عالمات 	 أحاديث  في  الجماعة  إتحاف   : كتابه  في  التويجري  الشيخ 

الساعة.
• فقه عالمات الساعة لمحمد بن إسماعيل المقدم.	
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• فقه الفتن لإلدريسي	
• تحقيق السنن الواردة في الفتن للداني للمباركفوري	

وغيرها من المؤلفات الحديثة التي اشتغلت بهذا الفن وتحقيقه، واألصل 
أن ضعف سند الحديث ال يفسد موضوع متنه، وإنما يأتي الضعف من الرواية 
أو السند أو اضطراب المتن، فيكون سببًا في احتجاج المخالف على فساد 
العلم بعالمات  العلم أن مواضيَع  المتناولة، والتقليل من شأنها، مع  الفكرة 

الساعة مواضيُع واضحة المعالم بقراءة الواقع المتحول.
وهنـاك العديـد من الباحثين الذيـن وظفوا علم الحديـث لمصلحة النقض 
والقبـض، وردوا العديـد مـن التعليـالت والفهـوم المطابقـة للعالمات كما 
فعـل بعضهـم مع السـيد المحدث ابـن الصديق الغمـاري في كتابـه »مطابقة 
االختراعات العصرية بما أخبر به خير البرية«، وهو من وجهة نظرنا من أسبق 
المؤلفات التي تناولت موضوع التطبيقات لألشراط والعالمات واألمارات، 
وكان هجوم أولئك على كتابه وأسـلوبه شـديدًا وغير منصف، مع أن العديد 
منهـم قـد وقع في ذات األمـر عند المقارنـة بين األحاديـث والواقع، وكانت 
المشـكلة لدى الجميـع غياب قواعد العلم بعالمات السـاعة واالعتماد على 

القراءة المجردة لمجموع األحاديث الخاصة بالتحوالت والمتغيرات . 
والمطابقة،  المقارنة  في  الشخصي  االجتهاد  باب  يفتح  مما  كله  وذلك 
فعلى سبيل المثال ال الحصر تأكيد الكثير من أولئك على قيام خالفة راشدة 
قبل المهدي، واالعتماد على الفهم المجرد لحديث ابن حوالة، وما يفهمه 

الباحثون الميَّالون للفكرة ذاتها لسبب وآخر من هذا الحديث.
والمعلوم أن مرحلة ما قبل اإلمام المهدي كلها جوٌر وهرٌج ومرٌج تؤكده 
النصوص، وأنه ال استقرار وال خالفة على الوجه المنصوص عليه إال بظهور 
استباقًا وشعورًا  باسمه  أو  ، وليس كدعوة لظهوره  المهدي كذاٍت  شخصية 
ظنيًا باالنتماء إليه أو التمهيد له، فهذا القول األخرق قد هيأ أسباب االختراق 
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األجنبي في األمة وضرب بعضها ببعض ، وهذا أنموذج من نماذج استخدام 
وشرعتها  دينها  باسم  األمة  وإفساد  موقعه،  غير  في  الساعة  بعالمات  العلم 

المظلومة.
قبل  أوالً  والمصطلحات  القواعد  في  النظر  على  تنبني  الشرعية  فالقراءة 
الواقعية  القراءة  مع  القواعد  توافقت  وإذا  الواقع،  على  النصوص  تطبيق 
تصدر اإلشارة إلى المطابقة على سبيل االحتمال وليس القطع، وهذه قاعدة 
الحديث  فعلم  األساس  هذا  وعلى  الساعة،  بعالمات  العلم  فقه  قواعد  من 
القراءة لفقه  به  الشريف بمادته الشرعية صحيحًا وحسنًا وضعيفًا ال تستقيم 
التحوالت إال بدراسة قواعده األساسية، وهي المنطلق الذي يعول عليه في 

القبول والرد لبحث الباحثين وفهم المعلِّلين والمحلِّلين.
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الدرس الرابع عشر

�ع��ة �ل������ا �ة ا م��ا م ��ب���ع���ل�
س���ب ا�����ع���ل�

ل��ح��د�ة���ث ��
� ا �ل �و

� ��ص��و
أ
�ل� ء ا ��م��و��ة���ب �ع���ل���م��ا

َأْه�ُل األُص�وِل َمْوِقفًا َل�ْم َينَْجِل ف�ي َعْصِر َتْدوي�ِن الُعل�وِم اتََّخذوا
 

 َوَأْشَبعوا التَّْفِصيَل َبْعَد الُمْجَمِل َف��َخ��َدُم��وا َث��َوابِ��ت��ًا َث��اَلَث��ًة
ُمْهَم�اًل َظ�لَّ  األُُم�وِر  َحاِد النَّصِّ َنصِّ الُمْرَسِل َوَرابِ�ُع   َرْغَم اتِّ
ُنْحيِي َم�َواَت الِوْحَدِة الُمنَْفِصِل أِلَْج�ِل ٰه�َذا َوأِلَْج�ِل الُمْصَطَف�ٰى

 

يشير الناظم إلى أنه خالل مرحلة التدوين جمع العلماء أحاديث المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم ، وظهرت مع هذا الجمع حاجة األمة إلى ضبط متن 
ورواية وسند األحاديث، فظهر علم الجرح والتعديل، وحشد المتخصصون 
)الثوابت والمتغيرات( في مؤلفاتهم وكتبهم  أحاديث  العلم  في تحليل هذا 
وغيرها  السنة  أهل  معتمد  من  األربعة  والكتب  ومسلم  كالبخاري  الجامعة 
من المسانيد، وفعل مثلهم من خالفهم من الشيعة واألباضية والزيدية وبقية 
المذاهب والرؤى، ووضعوا قواعد مذهبهم ومادة خالفهم فيها وحولها من 
باألمر  عرف  ما  حول  ساكنًا  يحركوا  لم  ولكنهم   ، المجتمعة  األصول  هذه 
الكتب  ومصنفات  مؤلفات  في  ومواضيعه  أحاديثه  جمعوا  وإنما  الرابع، 
والمسانيد ، حتى ظهر عصر التصنيف فنقل المؤلفون األحاديث على مراتبها 
في الكتب المتخصصة ألخبار الفتن والساعة على غير ضبط للمصطلحات 
والقواعد التي فعلوها مع األركان الثالثة المعروفة من حديث جبريل، وبقيت 
كذلك كمعلوماٍت شرعيٍة تفتقد إلى الخدمة الشرعية الواضعة لها في موقعها 

من علم المتغيرات.
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الدرس الخامس عشر

�ة��ة
ر�ع��
�ل�����ث  ا
م
�����ع������و ��ب��ة ا ���ك��ا �ب

���ة�� �
��ة �ة �و�ع���ل� ��ح��و�ل�

���ة�� ا�ل��ة
��ب

 َمْجُموَع�ٌة فِيَم�ا َأَت�ٰى ِم�ْن ُمنَْزِل ُكلُّ الُعُل�وِم ُمنُْذ َعْص�ِر الُمْصَطَفٰى

َضْبطَِه�ا َعْي�ُن  الُمْخَت�اِر  الُمْش�كِِل َوُس�نَُّة  لَِح�لِّ  َث�اٍن   َوَمْص�َدٌر 

الَّ�ِذي ِجْبِري�َل  َحِدي�ُث  الُمْكَتِم�ِل َيْجَمُعَه�ا  �نَِّة«  السُّ »ُأمَّ  ْوُه   َس�مَّ

بها َن��ْب��نِ��ي  َث���َوابِ���ٌت  َث���اَلَث���ٌة 
 

ي�ِن ُدوَن َكَل�ِل  ُأُص�وَل ٰه�ذا الدِّ

َعاَلئِ�ٌم َمْوُضوُع�ُه  ِل َوَواِح�ٌد  َوَأوَّ َوَحاِض�ٍر  َس�الٍِف  ِم�ْن 
َش�ْرِعنَا ف�ي  ُش�ُروُطَها  َأْش�َمِل َمْمُزوَج�ٌة  بَِوْج�ٍه  َدَرْس�نَاها   َمَت�ٰى 
ِص��َي��اَن��ٌة َش��ْرِع��يَّ��ٌة لِ��ِدي��نِ��ن��ا

 

ِل التََّح�وُّ ف�ي  ْع�َوِة  الدَّ  َوُلَغ�ُة 

علم  ثمرات  تناول  األحوال  من  حال  بأي  يمكن  ال  أنه  إلى  الناظم  يشير 
وفروع  وأبواب  ومسائل  ومصطلحات  قواعد  من  عنه  تفرع  وما  األصول 
أصوَل  معرفتنا  بعد  إال  ؛  إلخ  وسنة  وفرض  والزم وركن  ومتحتم  وواجب 

التشريع وزمن تعيينه وتدرج الشارع في إبالغه لألمة .
يعتني  الذي  الفقه  ؛ ألنه  التحوالت  فقه  يندرج تحت مهمات  األمر  وهذا 
التكليف والحكم زمانا ومكانا. بل ويعبر بوضوح  النزول ومناسبة  بأسباب 
التدرج في  ، كما هو في قصة  مثله  إلى  التحول من حكم شرعي  عن معنى 
األوعية  ودراسة  والصوم،  الصالة  مشروعية  في  التدرج  أو  الخمر  تحريم 
أهل  تناول  ،وقد  التعديل  أو  الترك  أو  بالفعل  الحكم  فيها  كان  التي  الزمانية 
 ، األصول  لفقه  نسبوه  أنهم  إال  التشريع(  )بتاريخ  سمي  فيما  ذلك  العلم 
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واعتبروه تأصياًل للتكليفات وهو كذلك.
رصد  في  وظيفته  د  حدَّ الرباعي  موقعه  إلى  التحوالت  فقه  إعادة  أن  إال 
الدراسة الشرعية لتاريخ النزول باألمر ، ومبتدأ العمل به ، ومجريات التحول 
التعديل أو اإلضافة أو  التي وقع فيها بعض المسلمين ، ليحصل  باألسباب 
َدِسُم المادة في  التكرار لآلية والسورة مرة أو مرتين، وهذا باٌب  الحذف أو 
إلى جانب   ، إفراد بحوث خاصة لذلك  إلى  التشريع وتاريخه، ويحتاج  فقه 

البحوث المتوفرة في المكتبة اإلسالمية.
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الدرس السادس عشر

����ر��ة ��م���ع��ا
�ل� ��مر�ح���ل��ة ا

�ل �ىة ا
�
�ة ��ب ��ح��و�ل�

���ة�� ا�ل��ة
�ة ��ب م���ه���م��ا

�

َنُصوُغ�ُه الَّ�ِذي  الِفْق�ِه  �ُة  ُمِهمَّ
 

َكْشُف الُغُموِض َعْن َجِميِع الِعَلِل
 

َوالِوَع�ا َوالَم�َكاِن  َم�اِن  الزَّ بِالتََّسْلُس�ِل َعْب�َر  لِْلِعْل�ِم  َحاِم�ٍل  ِم�ْن 

 

َس��نَ��ٍد ُدوَن  لِ��ْل��ِع��ْل��ِم  َوآِخ����ٍذ 

 

ُمْبَتلِ�ي َجْعَظ�ِريٍّ  ِغ�رٍّ  ُكلِّ   ِم�ْن 

ُمْعَت�ِرٍض بَِعْقلِ�ِه  ُمْعَج�ٍب  َأْو 
 

ُمْس�َتْغَفِل �ٍف  ُمَثقَّ َباِح�ٍث  َأْو 
 

يشير الناظم إلى دور فقه التحوالت في إبراز ما خفي على كثير من العلماء 
المعنيَّ  الفقه  يكون  أن  التحوالت  فقه  يكاد  فيقول:   ، ْهماء  الدَّ عن  فضال 
واألوعية  الزمانية  لألوعية  التاريخية  القراءة  وتطبيقات  قواعد  بتفاصيل 
ووعاء  أصل  هما  واإلنسان  والمكان  فالزمان  اإلنسانية،  واألوعية  المكانية 

هذه الدراسة الهامة.
عليها  يستقيم  التي  الخمسة  العلوم  من  علم  وفروعه  التاريخ  ودراسة 
الربط  )بعلم  التحوالت  فقه  في  ، ويسمى اصطالحًا  األركان  رباعية  مفهوم 
العقالنية  النظريات  بكافة  العمل  يبطل  العلم  وبهذا  والتاريخ(،  الديانة  بين 
علمية  وتظل جهودًا   ، العقالنية  التجريبية  ودراسته  التاريخ  بقراءة  المشتغلة 
تعبر عن مدى اهتمام اإلنسان لمعرفة الحقيقة تحت شاهد قول الله تعالى: 
)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 

]العنكبوت:20[، 
وفي اآلية إشارة إلى فتح باب البحث العلمي في دراسة بدء الخلق لما فيه 
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الناصعة  الحقيقة  تمثل  ال  العقالنية  النتائج  ولكن  ؛  والتفكر  النظر  عمق  من 
وإنما يعبر عنها النص الشرعي المؤيد بالوحي اإللهي على نبيه محمد صلى 

الله عليه واله وسلم.
بالديانة(،  التاريخ  )ربط  الصدد  هذا  في  التحوالت  فقه  مهمات  وأول 
وقراءة  الديانة  بين  تفصل  فهي  العقالنية،  العلمية  النظريات  لواقع  خالفًا 
التاريخ، وتجعل أساس يقينياتها ثمرات العقل اكتشافًا وحفريات ودراسات 

للمستحثات واآلثار.
بها،  ويأمر  إليها  يدعو  بل  يمنعها،  الدراسات وال  يعارض هذه  والدين ال 
وتكمن العلة في مفصل االنتماء للتكوين والخلق، فالعقل اإلنساني الباحث 
المعرفة  دامت  ما  الغيبية  القوى  من  الطبيعة  وراء  ما  لمعرفة  حاجة  يرى  ال 
المباشرة قائمًة على دراسة الظواهر والمحسوسات، بينما الديانات السماوية 
نتائجها  ولكن  والمحسوسات،  الظواهر  بدراسة  تؤمن  ـ  فقط  والسماوية  ـ 
العلمية إنما تعزى للخالق الرازق المبدع فاطر السموات واألرض ، أجراها 
الذهنية  بالقدرات  الله  من  د  المزوَّ م  المكرَّ المكلَّف  البشري  العقل  على 

للمعرفة والبحث عنها في العالم المادي المجرد.
وأصل مرجعية الكفر العقل المجرد، وأصل مرجعية العقل المؤمن النص، 
االختالف  أصل  هو  وهذا   ، االحتكام  في  العقل  يسبق  اإلسالم  في  فالنص 
بين اإلسالم والكفر على مدى التاريخ اإلنساني ، وقد تناولنا هذه المسائل 
دارس  لكل  إليها  العود  يجب  التي  المؤلفات  جملة  في  والتعليل  بالتفصيل 

وباحث وطالب علم.
الحضارات  كافة  دراسة  والتاريخ  الديانة  بين  الربط  نموذج  من  أن  كما 
اإلنسانية من وجهة النظر الشرعية، حيث يالحظ المتابع لتحليالت المؤرخين 
د بين لغة  العلمانيين ومن تابعهم في أساليب كتابتهم للتاريخ الفصَل المتعمَّ
بالدين، بل  التاريخ مادًة علميًة ال عالقة لها  الديانة، فيفسرون  التاريخ ولغة 
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جعلوها وسيلة إلبطال البرهان النصي في الكتب السماوية، وبلغ األمر منتهاه 
في المرحلة المعاصرة أن خلطوا بين الديانات الشرعية والوضعية، ونسبوها 
الشرعية  الحجة  وهو  ـ  اإلسالم  دين  أن  مع   .. واألساطير  الخرافات  إلى 
العلمية ـ يدين الفصل بين التاريخ والدين، كما يفرق بين الديانات الوضعية 

والديانات الشرعية، ويضع كلَّ رؤية في موقعها وحجمها المناسب.
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الدرس السابع عشر

�ة  ��ح��و�ل�
���ة�� ا�ل��ة

�ع��د ��ب ��وا
م �ب���ة���ب ��ة

�ل� ا �����ع��و ا  �و
م
�����ع������و  ا

م
�س��ة�
��هة� ��ة

�ة �����بررا
�ل� ا �ل��ط��ة �و ��ا �ل���م���عب  ا

م
�ىة �ع���ل�
�
���ب ��ب

ب
�ل��� ���ة��ة ا

�ب ���ل�
�و�ع���ة

األََزِل ِدَراَس�ُة التَّاِري�ِخ في َس�ْيِر ال�َوَرىٰ ِمْث�ِل  الُوُج�وِد  َوَمْطَل�ِع 
 

ِع��ْل��ُم َل���ُه َق���َواِع���ٌد َش��ْرِع��يَّ��ٌة
 

َج�ِل الدَّ إِْف�َك  َت�ُردُّ  ِدينِنَ�ا  ف�ي 
 

َف�����َأَزٌل َوَأَج�����ٌل ف��ي َأَم���ٍل
 

ُتلِي َك��َم��ا  َوَأَب�����ٌد   َوَأَم�����ٌد 
بِِعْلِمنَ�ا َكَف�ُروا  الَِّذي�ن  �ا  َأمَّ

 
األََم�ِل َعْص�ِر  َغْي�َر  َي�َرْوَن   َف�اَل 

َغْيِرَه�ا ُدوَن  �ْيَطاِن  الشَّ َمْرَحلِ�ي َمْرَحَل�ُة  َوفِْك�ٌر  ْنَي�ا  الدُّ  َمِس�يَرُة 

يؤكد الناظم أن فقه التحوالت يعتمد في كافة استدالالته على علم الحديث 
د بها العلم بعالمات  روايًة ودرايًة، وبه تستقيم كافة الحجج والبراهين التي تفرَّ

الساعة .
إذ إن المصدر الثاني لهذا العلم هو الحديث الشريف،  وخاصة في أحاديث 
عالمات الساعة وفقه الفتن والفتن المضلة، وبهذه األحاديث وارتباطها بما 
وزمانًا  مكانًا  العلم  هذا  وظيفة  تحددت  اصطالحًا  التحوالت(  )بفقه  سمي 
ومصطلحاته  وقواعده  السنة  أم  حديث  على  االعتماد  من  بدءًا  وإنسانًا 

وتطبيقاته ، وقد سبقت اإلشارة لذلك .
وأول شاهد على ذلك أن حديث جبريل هو من آخر األحاديث التي ُسمعت 
منه صلى الله عليه وآله وسلم بعد عودته من حجة الوداع ـ وقبل وفاته بنحو 
ّراح ـ فيكون بهذا حديثًا جامعًا لكافة أمور الدين. من ثمانين يومًا كما ذكر الشُّ
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وضوابطها  الدنيوية  بالحياة  يختص  ما  كلُّ  الدين  أمور  معنى  في  ويدخل 
الشرعية، إذ هي ال تنفك عن أمر الرسالة المحمدية دعوًة وفقهًا أصوليًا وغايًة 
في  البدعة  وإنما  الدنيا  أمر  في  بدعَة  قال: ال  قول من  بهذا  ويبطل  ومصيرًا، 
أمر الدين، وهذا قوٌل باطٌل من أساسه ، ُيبطله العلم بالركن الرابع من أركان 
الدين ، وهو العلم الذي يخص شؤون الدنيا وما يستجد فيها من علوٍم نظريٍة 
اقتصاٍد  ومؤسساِت  علٍم  وإدارِة  حكٍم  وأنظمِة  واكتشاٍف  واختراٍع  وتطبيقيٍة 
منضبطٌة  كلُّها  ومستقبليٍة.  حاضرٍة  ومعارَف  وإعالٍم  وثقافٍة  وتعليٍم  وتربيٍة 
تفصياًل  المفصلة  وأحاديثه  الساعة  بعالمات  العلم  قواعد  تحت  ومندرجٌة 
بينًا وواضحًا، وعند التقصي والمتابعة نجد الحديث الشريف بعمومه يمثل 

المزيج الصحيح بين علوم الثوابت والمتغيرات.
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الدرس الثامن عشر
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أ
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نَ�ا َربُّ َأَق�اَم  الَعْه�د  ِل  َأوَّ  فِينَ�ا بَِم�ا َأْوَح�ىٰ لُِكلِّ ُمْرَس���ِل ف�ي 

َخْلِقن�ا َأَس�اُس  َوْه�َو  »آَدٍم«  اُه ِم�ْن طِيٍن َوَحْم�أٍ َصْلَصِل ِم�ْن   َس�وَّ

الَّتِ�ي وِح  ال�رُّ َنْفَخ�َة  َأْلَق�ٰى  َوفِي�ِه 
 

الَمنْ�ِزِل َكِري�َم  إِْنس�انًا   َأْحَيْت�ُه 

�ٌة َجمَّ َوْه�َي  األَْس�َماَء  َم�ُه  َعلَّ
 

�ِل بِالتََّعقُّ الَعْق�ِل  ُنُب�وَغ   ُتْب�ِدي 

لِْلُمْش�َتِغِل َب��ِدي��َه��ٌة َوُق������ْدَرٌة َخ���اِرَق���ٌة الَمْطُل�وَب  �ُق  ُتَحقِّ
 

فِْط�َرٌة َوَذْوٌق  َوإِْحَس�اٌس  َأَم�ِل َوْع�ٌي  ِم�ْن  ِعنْ�َدُه  َم�ا   َيِزيُدَه�ا 

َثاِق�ٌب َوَرْأٌي  َوَتْفكِي�ٌر  ٌب لَِمْن َل�ْم َيْكُمِل َعْق�ٌل   َوالطَّْب�ُع َغ�الَّ
َم�ُه َحكَّ لَِم�ْن  ِمي�َزاٌن  �ْرُع  �ْرُع َب�اَب الِحَيِل َوالشَّ  َوَقْد َيُكوُن الشَّ
َب�دا إِْنس�انًا  َن  َك�وَّ الُمُثِل َوٰهَك�ذا  ف��ي  ُم��َم��يَّ��ٍز   »ب����آَدٍم« 
َدائم�ًا َيْبَتلِي�ِه  َأْن  ني�ا بَِس�ْيٍر َأَجلِي َوَحظُّ�ُه  ي�ِن َوالدُّ  في الدِّ

يفصل الناظم سير الحياة اإلنسانية ، ويؤكد أنه منذ عهد آدم والبشرية تنهج 
إحدى طريقين، وعليهما يسير التاريخ اإلنساني:

األول: التفسير الشرعي النبوي األبوي للتاريخ.
الثاني: التفسير األنوي الوضعي العقالني.

واألنبياء،  الرسل  ورساالت  السماوية  الكتب  الشرعي  التفسير  وأساس 
األنبياء صلى  وميزان صحتها وعدم صحتها رسالة خاتم  وآخرها  وخاتِمها 
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الله عليه وآله وسلم وكتابه القرآن الذي )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
َلت:42[. ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( ]ُفصِّ

والقرآن يصف التاريخ اإلنساني على نموذجين:
نموذٌج آمن بالرساالت ومتعهم الله إلى حين.. 1
ونموذٌج كذبوا بالرساالت فأهلكهم الله أجمعين.. 2

ينفك،  وال  عنها  ينفصم  ال  الديانة  بأمر  مربوٌط  تاريٌخ  اإلنساني  فالتاريخ 
واألمثلة من هذا كثيرة في كتاب الله تعالى كقوله: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  )ٿ  ]األنبياء:11[،  ڀ(  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڃ چ( ]النحل:112[، )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

خب مب ىب يب جت حت( ]اإلسراء:17-16[.
وأساس التفسير األنوي الوضعي عقُل اإلنساِن الُمْعِرض الغافل الُمْسَتْتبِِع 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  )ەئ  ة:  األََنِويَّ وعقيدتِه  الشيطان  لكفِر 
أمره  حين  ربه  أمر  وعصى  كفر  من  أول  هو  والشيطان   ]ص:76[،  ېئ(  ېئ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ  آلدم:  بالسجود 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]البقرة:34[.
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الدرس التاسع عشر
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َوَأْعَظ�ُم اإِلْش�َكاِل إِْبلِي�ُس الَّ�ِذي
 

�ُبِل َأْب�َدٰى أِلَْجِل الُكْفِر َش�رَّ السُّ
 

َنْهُج�ُه َمْش�ُروُعُه اإِلْض�اَلُل َوْه�َو 
 

ِل بِالتَّ�َرذُّ اإِلْنَس�اِن  َواِق�ِع  ف�ي 
 

َرَأىٰ إِْذ  لِلتُّ�َراِب  �ُجوَد  السُّ  َف�َواِرَق الُعنُْص�ِر َعْي�ُن الَمْدَخِل َأَب�ٰى 
َوَخاَلَ�َف األَْم�َر الَّ�ِذي ُن�وِدي بِ�ِه

 

َمْرَحلِ�ي َفْه�ٍم  َقاُن�وَن  م�ًا   ُمحكِّ
َعْقلِيًَّة َض��وابِ��ط��ًا  ُم��تَّ��ِخ��ذًا 

 
لِْلَج�َدِل �ًة  ُحجَّ رآه�ا  كم�ا 

 

َمْخُلوَقٌة َأنَّ��ه��ا  ُي����ْراِع  ُمَدلَّ�ِل َوَل���ْم  بَِش�اِهٍد  )ُك�ْن(  بَِق�ْوِل 
 

َفْهِم�ِه بُِس�وِء  َمْط�ُرودًا  َف�َكاَن 
 

الُمْخَت�َزِل بِِعْلِم�ِه  ُمْس�َتْكبِرًا 

 

�اًل ُمَؤجَّ ُعْم�ِرِه  ف�ي   َحتَّ�ٰى إَِلٰى َيْوِم ُقِض�ي في األََجِل َوُمنَْظ�رًا 

َينَْثنِ�ي ال  َأْن  �ِه  بِاللّٰ َوُمْقِس�مًا 
 

الُمْس�َتْقَبِل آِلَدِم  األََذٰى   َع�ِن 

َنْفِس�ِه بَِغْي�ِر  َيْرَض�ٰى  ال  َكاَن  إِْذ 
 

�ِل الُمَفضَّ َج�َداَرَة   ُمْسَتْش�ِعرًا 
��ِه َوَق����اَل ف��ي ِح�����َواِرِه لِ��َربِّ

 

ل�ي َوُح�قَّ  آَدٍم  ِم�ْن  َأَن�ا   َخْي�ٌر 
َوَأْصُل�ُه َم�اِرٍج  ِم�ْن  ِل َخَلْقَتن�ي  ِم�َن التُّ�َراِب الُموِح�ِل الُمَحوَّ

 

األََن�ا َوَقاُن�وَن  الَعْق�َل  َدَجلِ�ي َفَألَّ�َه  بِِفْق�ٍه  األَْم�َر  َوَخاَل�َف 
 

َأْغَوْيَتنِ�ي بم�ا  َربِّ  الُموِص�ِل َوَقائِ�اًل  �َراِط  بِالصِّ أَلَْقُع�َدنَّ 
 

َدائم�ًا راري  ال�ذَّ ُج�لَّ  َوالتََّكتُّ�ِل ُمْحَتنِ�كًا  التَّْحِري�ِش  �ِة  بِِعلَّ
 

َوَه�وًى َوَنْف�ٍس  ْني�ا  الدُّ َوالِحْق�ِد َوالَبْغَض�اِء َبْي�َن الُمُثِل َوفِْتنَ�ِة 
 

َحْيُثم�ا اْذَه�ْب  َل�ُه  َمْوالن�ا  َوَق�اَل 
 َأَرْدَت َواْجلِْب َم�ْن ُبلِي بِالِحَيِل 
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نُ�وا ُحصِّ الُمْخَلِصي�َن  ِعَب�اِدي  إاِّل 
 

ِمْن َش�رِّ ُسْلطاِن الَفساِد الُمْخِذِل
 

المخلوق  احتناك  في  اإلبليسي  المشروع  مراحل  أول  إلى  الناظم  يشير 
البشري، فكان مبتدُأ هذا المشروع رفضه للسجود آلدم بأمر الله، ونظر في 
 ، موقفه  عليها  بنى  التي  مًا عقالنيَّته  والنار محكِّ التراب  بين  العناصر  فوارق 
مخالفًا ألمر من يقول للشيء : كن فيكون، فكان حظه الطرد واللعنة باستكباره 
على ربه ورفضه تلبية األمر اإللهي الملِزم، ولم يقف عند هذا الحد ، بل طلب 
من ربه اإلنظار إلى يوم الدين، فكان له اإلنظار إلى يوم األجل المعلوم عند 
بأساليبه وحيله  أجمعين  فُيْغِوَيُهْم  آدم  ذريَة  يالحق  أن  الشيطان  وأقسم  الله، 
التي عبَّر عنها الناظم بالتحريش والتكتل، وفتنة الدنيا والنفس والهوى، وما 
يترتب على ذلك من حقد وبغضاء بين الناس، وأطلق المولى له العنان في 
االحتناك المزعوم ، وَبيََّن له أن لله عبادًا مخَلصين ال َيْخُلُص الشيطاُن إليهم 

وال يفتنهم بغروره.
وجملة القول في هذا المشروع الشيطاني الخطير كونه:

)ڇ ڍ ڍ . 1 قد جسد عقيدة الكفر التي لم يرضاها الله لعباده: 
َمر:7[. ڌڌ(   ]الزُّ

مخالفة األمر واالستكبار وركوب الهوى.. 2
اتخاذ الضوابط العقلية الموسومة بمعنى )األنوية( أنا خير منه.. 3
تهديده باحتناك الذراري إلى يوم القيامة.. 4
كانت نتيجة موقفه الطرد واللعنة.. 5
حتى . 6 فيهم  والهوى(  العقل  )تحكيم  بإشاعة  للبشرية  المباشر  تهديده 

أبادوا بعضهم بعضًا بالهوى واالستكبار.
وكفره، . 7 وعبثه  الشيطان  احتناك  من  المخَلصين  عباده  المولى  استثنى 

وأبدت ذلك وقائع النص النبوي المشير لذلك.
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ِضْمنِيٌَّة َم��ْع��َرَك��ٌة  ُجِل وَب�����َدَأْت   َم�ا َبْي�َن َش�ْيطاِن األَن�ا َوالرَّ
لِْلُمْس�َتْغَفِل َوَأْعَل�َن الَح�قُّ َعَل�ٰى َرْأِس الَم�ال �ْيَطاِن  الشَّ  َع�َداَوَة 

َحاِق�ٌد َع�ُدوٌّ  ٰه�َذا  آَدم�ًا  اَء الِخَداَع الِمْفَصلِي َي�ا   َفاْحَذْر َوَحوَّ

َفاْنِزَل�ْن ُخْل�ِدي  َجنَّ�ُة  َوٰه�ِذِه 
 

 َوِع�ْش بها ف�ي َمْش�َرٍب َوَمْأَكِل

ْمَت�ُه ف�ي الَم�ْأَكِل ِمْن َحْيُث ِش�ْئَت ِم�ْن َجنَاَها َرَغدًا  إاِّل الَّ�ِذي َحرَّ

�ْيَطاُن َواِع�ي الَخْتِل َواْحَذْر َوُكْن ُمْس�َتْيِقظًا ففي الَخَفا  َك الشَّ  َع�ُدوُّ

َمْحُبوَك�ًة ِحيَل�ًة  َيْصنََع�نَّ  ُيْخِرُجُكْم ِم�َن النَِّعيِم الُمْخِضِل ال 
 

يشير الناظم إلى ُبْعِد المعركة األزليِة بين اإلنسان وعدوه الشيطان كما عبر 
وأنَّ  ]فاطر:6[،  ڄ(    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  القرآن،  ذلك  عن 
تطبيقاتِها العمليَة مع اإلنسان بدأت بآدم بعد إسكانه الجنة هو وزوجته حواء، 
الشيطان في  أحابيل  الشيطان، وحذره مواله من  المولى من غواية  وتحذير 

أكثر من حدث دائر بين آدم وأبليس.
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الدرس الحادي والعشرون
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َتاِريِخن�ا ف�ي  اإِلَْغ�واِء  ُل  َوَأوَّ
 

الُمنَْتِح�ِل بِِخْدَع�ِة  َأْكُلُهَم�ا 
 

ْحٰم�ُن إْخَراَجُهما َحتَّ�ٰى َقَض�ٰى الرَّ
 

َب�َدِل أِلَْرٍض  الُخْل�ِد  َجنَّ�ِة  ِم�ْن 

 

َمْك�َرُه ُيْخِف�ي  إِْبلِي�ُس  َي�َزْل  َراِري األَُوِل َوَل�ْم  لِْلِْحتِنَ�اِك ف�ي ال�ذَّ

 

َفَرح�ًا َيْزُه�و  َقابِي�ُل  َب�دا  بَِعْقلِ�ِه الَمْأُس�وِر َخْل�َف الِحَيِل َحتَّ�ٰى 
 

َنْفِس�ِه ف�ي  َوساِوس�ًا  ُمْس�َتْتبِعًا 
 

ُجِل ْيطاُن َقْلَب الرَّ  َأْوَحٰى بها الشَّ
َتناُفس�ًا ك�ذا  ِحْق�دًا  ن�ًا  األَْرَذِل ُمَكوِّ �ُلوك  السُّ ن�اَر  َوُمْش�ِعاًل 

 

َتْأثِي�ِرِه ف�ي  يُم�وُت«  »الرِّ �ُه  َكَأنَّ
 

 َعَلٰى َمَجاِري الَوْعِي بِالتََّحْوُصِل
َصاَغ�ُه َدنِ�يٍء  َتْبِري�ٍر  َوفِْق�ُه 

 
ِل فِ�ي َس�ْيِرِه الَمْش�ُحوِن بِالتَّ�َرذُّ

 

بدأت  وأنها   ، لآلدمية  اإلغواء  مراحل  أول  إلى  أخرى  مرًة  الناظم  يشير 
الحيلة إحدى  لتكون  ؛  الخلد  آدم وحواء إلخراجهما من جنة  بالحيلة على 
وسائل التلبيس على العقل اآلدمي، وكانت نتيجُة هذه الحيلة الماكرة َأْكُلُهما 

من الشجرة المحرمة وإهباُطُهما إلى األرض.
َد الشيطاُن َمْكَره وخداَعه بأسلوب آخر،  وعلى مبسوط األرض الجديدة َجدَّ
حيث احَتنََك َوْعَي قابيٍل وأثار فيه طبيعة الغيرة والتنافس ، حتى تحول األمر 
إلى ظاهرِة حقٍد مقيتٍة ، َوَصَفها الناظم بأنها كالنار تغلي في صدر قابيل، حيث 
يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، وعبَّر الناظم عن هذا التأثير واإليحاء 
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بشاهِد معاِصٍر ، وهو التشبه بعمل »الريموت« ، وأن للشيطان أثرًا مشابهًا أدى 
إلى وقوع قابيل في الكذب وتبريره، وهو الفقه السلبي الذي صار فيما بعُد 
فقه  التحوالت«  »فقه  ، ويطلق عليه في  البشرية  األنوي في  السلوك  مدرسَة 

المبررات والمغالطة.
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الدرس الثاني والعشرون

�ة��ة
ر�ع��
�ل�����ث �ة��ة ا �ب��و

� �ل�أ �ع �ب���ة���ب ا
� ل�����را

�  ا
ب
�ع
� �ب������و

��ب ������ا
�ل�أ�لب �ىة ا

�
���ع���ة��ة ��ب

�ل��و���ب �ة��ة ا ��و
��ب �ل�أ ا  �و

كِتابِ�ِه ف�ي  الَح�قُّ  َأش�اَر  َوَق�ْد 
 

َواْت�ُل َعَلْيِه�ْم َنَب�َأ اْبنَ�ْي ُمْرَس�ِل
 

ِه�ْم لَِربِّ ُقْرباَنُه�ْم  َب�ا  َقرَّ كَّ بَِكْشِف الُمْشكِِل إِْذ  َكْي َيْقَطَع الشَّ
 

َعَلن�ًا �َماِء  السَّ َن�اُر  ُقْرَب�اَن َهابِي�َل الَّ�ِذي َل�ْم ُيْخَذِل َفَأَخ�َذْت 
 

لَِم�ا َقابِي�َل  ُقْرب�اَن  ف�ي َقْلبِ�ِه ِم�َن الَفَس�اِد الُمْفِش�ِل َوَتَرَك�ْت 

 

َرَأٰى فيم�ا  َوَرَأٰى  ِحق�دًا  �ِل َف�اْزداَد  بِالتََّعقُّ الَمْوُس�وِم  األَِخ   َقْت�َل 

َوِس�يَلٌة ِعْلِم�ِه  ف�ي  َيُك�ْن  َوَل�ْم 
 

ِمْفَص�ِل بِ�َأيِّ  َي�ْدِري  لِْلَقْت�ِل ال 
 

َرْأَي�ُه ُيْب�ِدي  �ْيَطاُن  الشَّ َفَج�اَءُه 
 

الُبْلُب�ِل َطْي�ِر  بَِقْت�ِل   ُمَعلِّم�ًا 

َرْأِس���ِه في  بَِحَجٍر  بِ��َرْض��ِخ��ِه 

 

الَمْقَت�ِل َعْي�َن  الَقابِي�ُل   َفَع�َرَف 
َغْضَبتِِه في  الَمْشُروَع  ��َذ  َوَن��فَّ

 
 لُِيْصبِ�َح الَقابِيُل ُعْض�وًا َمْرَحلِي

ً َنَدم���ا َوَأْب�َدىٰ  كاَن  م�ا  الِمْكَتِل َف�كاَن  الَمْقُتوَل َحْم�َل   َوَحَمَل 
َطِريِق�ِه ف�ي  الُغ�َراَب  َرَأٰى  َحتَّ�ٰى 

 
األَْهَي�ِل بِالتَّ�َراِب  ُغراب�ًا   َواَرٰى 

َأَس�فًا َعَج�ْزُت  َوْيلِ�ي  َي�ا  َمَثلِ�ي َفَق�اَل  َش�ْيِخي  الُغ�َراِب  ِمْثلِيَّ�ُة 
 

َبائِ�ٌس َوْه�َو  الُجثَّ�َة  ِمّم�ا َجنَ�اُه ف�ي َأِخي�ِه األَْفَض�ِل َفَدَف�َن 
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�ْيَطاُن ُعْض�وًا فاع�اًل لِ�ي َوَضِم�َن الشَّ  ُيِدي�ُر َمْش�ُروَع الَفَس�اِد األَوَّ

َدائِم�ًا َوُهُروب�ًا  َوَس�ْلبًا  �ِل َقْت�اًل  الُمَؤصَّ َوَش�ْرِعِه  آَدٍم   َع�ْن 

الشرعي  التاريخ  خبر  من  ره  قرَّ فيما  تعالى  الله  بكتاب  الناظم  يستشهد 
في  وردت  التي  باآليات  وقابيل«  »هابيل  األخوين  بين  الخالف  ومجريات 
سورة المائدة، وتناول الناظُم األحداَث المذكورَة في اآلية بطريق النظم من 
مثل تقريب القربان بأمر الله وأخذ السماء لقربان هابيل وترك قربان قابيل، 

وازدياد نار الحقد والحسد في قابيل على أخيه.
وأشار إلى جهل قابيل بأساليب القتل عندما عزم على فعل ذلك، وعلمه 
الشيطان القتل عمليًا بما أشار إليه من رضخ رأس الطائر بالحجر، ففهم قابيل 
الدرس وقتل أخاه هابيل بذات الوسيلة، وبدأ المشروع الشيطاني في قابيل 
مبلغه  وبلغ  األنوية،  الشيطان  مدرسة  في  فاعاًل  عضوًا  ليصبح  ويزداد  ينمو 

الممسوخ عندما تعلم دفن أخيه من فعل الغراب فقال: )ېئ ىئ ىئ 
]المائدة:31[ ، فثبتت مشيخة الغراب للعقل األنوي  ىئ ی ی ی(   

المفسد.
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الدرس الثالث والعشرون

��ب ��ط��ا ���ة
�ل��سث ال��ة ا ���ع���ة��ة �و��ك��ا

�ل��و���ب �ل ا
���
ة
�ب��م ��ا
م��در�����ة ��ة

�ْيَطاُن ف�ي َغ�ْرِس األنا َيْقَب�ِل َوَنَش�َط الشَّ َل�ْم  الَّ�ِذي  َقابِي�َل  بُِكْف�ِر 
 

ن��ًا َم���ْدَرَس���ًة َوْض��ِع��يَّ��ًة ُمنْ�َزِل ُم��َك��وِّ بِ�ُكلِّ  ْف�ُض  الرَّ  َقَواُمَه�ا 

ِل َأَس��اُس��َه��ا َت��ْج��ِرَب��ٌة َوَح��اَج��ٌة التََّحوُّ لَِمْطَل�ِب اإِلْنَس�اِن ف�ي 
 

�َقا الشَّ َقابِي�ُل  ُل  األَوَّ إِْنَس�اُنها 
 

َوِل  َتاِريُخ�ُه الَمْدُروُس ِعنْ�َد الدُّ

منهج�ًا ٰى  ُيَس�مَّ م�ا  ِمث�االً   َيْرُس�ُم َتاِريَخ الُوُجوِد الَمْرَحلِي َفُخ�ْذ 
َغِل َمْوضوُعُه اإِلْنس�اُن ِمْن َحْيُث اْبَتدا إِْنس�اُن َغاٍب ُموِغٍل ف�ي الدَّ

 

ِم�ْن َأْص�ِل ِق�ْرٍد ُمْس�َتٍو ف�ي َخْلِقِه

 

َط�ْورًا بَِطْوٍر في الِحواِر الَجَدلِي
 

َوٰه������ِذِه َداَلَل������ٌة َح��ْت��ِم��يَّ��ٌة
 

الَب�َدِل الَمِقي�ِت  َقابِي�َل  لِنَْس�ِل 

 

َدَجلِ�ي َنْس�ُل ُقُروِد الَوْع�ِي َواألَْصِل الَِّذي بَِفْه�ٍم  الَمْس�ُخ   َأَصاَب�ُه 
يشير الناظم إلى تطور األخذ لدى قابيل باألنوية اإلبليسية ، والتي أساسها 

الكفر ، وهو أقبح المعاصي والذنوب.
ومن قواعد هذه المدرسة الرفض واإلباء والتكذيب بكل ما نزل من السماء 
من تشريع وتقنين، واالستعاضة عنها بالعقل والتجربة والتفاعل مع الواقع، 
وهذه المبادئ هي أساس تكوين المدرسة المادية المجردة، وإنسانها األول 
 ، الغاب(  )بإنسان  الحديث  التاريخ  ، وهو ما يعرف في كتب  آدم  ابن  قابيل 
واألصل في التسمية منهج األنوية القابيلية، ومن ثم بنى علماء المادة عددًا 
من النظريات لتفسير وجود اإلنسان عقاًل ال شرعًا، ومن هذه النظريات نظرية 
)دارون( ، وقد أخذت في عالم الحداثة مدًى وشهرًة ودراسًة وقبوالً حتى 

صارت إحدى الرؤى المطروحة علميًا لتفسير ظاهرة اإلنسان.
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الدرس الرابع والعشرون

��ب �ة��ا د
أ
�ل� �ىة ا

�
ل���ة���ة��ة ��ب

���
ب
�ب��دء ا�ل��ح

آَدٍم َخْل�ُق  بِالتََّبتُّ�ِل َواألَْص�ُل ف�ي األَْدي�اِن  الَمْوُص�وِف   إِْنَس�اَننَا 

َأَدب�ًا النُُّص�وِص  ِم�َن  ِجي�اًل بِِجي�ٍل ف�ي كَِت�اٍب ُمنْ�َزِل َنْدُرُس�ُه 

 

���دًا بِ��ُس��نَّ��ٍة َش��ْرِع��يَّ��ٍة ُم���َؤيَّ
 

ُمْرَس�ِل َبَش�ِريٍّ  لِس�اٍن   َعَل�ٰىٰ 
اإِلْنتَِم�ا َعْي�ُن  الَحْتِم�يُّ  �ِل إِيماُنن�ا  الُمَبجَّ ال�َوَرٰى  َخالِ�ِق  �ِه  لِلّٰ

 

إِْبلِيُسُهْم ��ُه��ْم  َربُّ َقابِيُل َأْصُل الُمْش�كِِل َوال��َك��افِ��ُروَن  َمْرِجِعُهْم 
 

ُأْزلَِف�ْت َق�ْد  لَِجنَّ�ٍة  َمِصيُرن�ا 
 

 َوُه�ْم إَِلٰى النَّاِر الَجِحيِم الَكْلَكِل

الَّ�ِذي الُكْف�ِر  ِم�َن  َتاب�وا  إِذا  إاِّل 
 

�ْيطاُن َنْهج�ًا جاِهلِي َج�ُه الشَّ  َروَّ

تختلف  اإلنسان  وجود  لظاهرة  الشرعية  القراءة  أن  ويؤكد  الناظم  يشير 
جذريًا عن التفسير العقالني الوضعي األنوي السابق ذكره ، فاألصل في خلق 
اإلنسان اآلدمي هو النص القرآني وما جاء في الكتب السماوية الصحيحة، 
الخلق  بدء  حول  والسالم  الصالة  عليه  المصطفى  سنة  في  أيضًا  ورد  وما 
السماوية،  الرساالت  هي  األول  آدم  بإنسانية  اإليمان  فمرجع  والتكوين، 
ومرجع الكافرين المادي نظريات علماء المادة وعقالنيتهم المتصلة بسندها 

إلى الكافر األول قابيل.
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الدرس الخامس والعشرون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

� �ع���
� ��و

��ى ��ب
م اأ�ل

د
آ
 م��ا �ب���ة���ب ا

�مر�ح���ل��ة

َعْش�َرٌة ُق�ُروٌن  ْت  َم�رَّ آَدٍم   َتِدي�ُن بِاإِلْس�الِم ِمْن َحْي�ُث ُتلي ِم�ْن 

َبْع�َدُه »ِش�يٌث«  الَمْبُع�وُث   إِْدِري�ُس َمْن َخطَّ بِ�َرْأِس األُْنُمِل َنبِيَُّه�ا 

الُمنْ�َزِل َوَب���ْع���َدُه ُن���وٌح َل���ُه ِرَس��اَل��ٌة بِنَ�صِّ  َأْل�ٌف  ِس�نُوُنها 
 

ُينِْذَرُه�ْم َأْن  َقْب�َل  ِمنَْه�ا  ِل َخْمُس�وَن   َوْه�َو األَُب الثَّانِ�ي َم�َع التََّحوُّ

َم��ْرَح��َل��ٌة لِ��َع��ْص��ِرِه  آَدٍم  ُأْنُموُذَج�اِن ف�ي البِنَ�اِء الَهْيَكلِيِم��ْن 
 

بِالُهَدٰى لِ��ْ�َْن��بِ��َي��اِء  َأْمَث�ِل َم��ْدَرَس��ٌة  بِطِ�َراٍز  َوُروح�ًا  َنّص�ًا 
 

الَّ�ِذي لَِقابِي�َل  ُأْخ�َرٰى  َوِمْثُله�ا 
 

َراَع َوالَمَق�اَل الَجَدلِي  َس�نَّ الصِّ
َوَج�ْوِرِه بِِفْس�ِقِه  َطَغ�ٰى  َحتَّ�ٰى 

 
 َم�ْن َبْع�َدُه َأْتَب�اُع فِْك�ٍر َمْرَحلِ�ي

م�اُن بِالَفس�اِد الُموِحِل َوم�ا َأَت�ٰى ُن�وٌح ِس�َوٰى ِم�ْن َبْعِد ما َج�اَر الزَّ
 

�اًل في الَعاَل�ِم الُمْس�َتْرَذِل َمْدَرَس�ُة الَقابِي�ِل َص�اَرْت َمنَْهج�ًا  ُمَؤصَّ
قوم�ه ين�ادي  ن�وٌح  ي�زل  والتق�ول ول�م  للعق�ل  ال   للن�ص 
ُمْس�َتِمعًا َقْوِم�ِه  ِم�ْن  َيِج�ْد  َفَل�ْم 

 
الُقُب�ِل َذَراِري  ِم�ْن  الَقلِي�َل  إاِّل 

 

ي الُمْخِجِل َوَضاَق َصْدرًا ِمْن ُش�ُموِل ُكْفِرِهْم  َمَع الِعن�اِد َوالتََّح�دِّ

َع�ا بِالدُّ َيْوم�ًا  �َماَء  السَّ َفَرَم�َق 
 

َعَج�ِل ف�ي  ُمْس�َتنِْجدًا  �ِه   لَِربِّ

َنْس�لِِهْم ِم�ْن  َت�َذْر  ال  َربِّ  َواْش�َمِل َوَق�اَل  �ْم  َوَعمِّ دارًا  وال  َبْيت�ًا 
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يضع الناظم هنا مقابلة بين مدرستين تاريخيتين:
األولى: مدرسـة النبوة المبتدئة بآدم ومن تاله من األنبياء على مدى عشـرة 

قرون حتى بعثة النبي نوح عليه السالم.
والثانية: مدرسـة األنوية اإلبليسـية العقالنية الوضعية التي أسسها قابيل في 

جانب من األرض على الكفر وعبادة النار واستحالل كل ما حرم الله.
المدى  طويلة  مواجهة  السالم  عليه  نوح  واجهها  األنوية  المدرسة  وهذه 
بلغت فيما ذكره القرآن إلى ألف سنة إال خمسين عامًا، حتى يئس منهم ودعا 

عليهم فأرسل الله الطوفان فأهلكهم وأغرقهم.
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الدرس السادس والعشرون

ر�����ا �ث��ا
آ
��ب �وا ��ا

�ل��ط��و��ب �مر�ح���ل��ة ا

َس�اَعتِِه ف�ي  �ِه  اللّٰ َأْم�ُر  َوج�اَء 
 

الَجَب�ِل ف�ي  َس�ِفينًَة  بُِصنِْع�ِه 
 

�ٍة ُأمَّ لَِحْم�ِل  َأدوارًا  َتُك�وُن 
 

ِم�ْن ُكلِّ َزْوَجْي�ِن لِِحْف�ِظ الَمَثِل
 

قاطِع�ًا َوع�دًا  ْحٰم�ُن  الرَّ َد  الُمْكَتِمِل َوَح�دَّ لِ��َوْع��ِدِه  َع��الَم��ًة 
 

بِ�ِه الَم�اُء  َطَغ�ٰى  إذا   َفْلَيْرَك�ِب الُفْلَك َس�ِريعًا ُمْعَتلِي َتنُّ�وُرُه 

بِالتََّخيُّ�ِل والَق�ْوُم في َس�ْكَرتِِهْم ل�م ُيْدِركوا اإِلْن�َذاِر  َحِقيَق�َة 
 

�َماِء َهاطٌِل  َوالَبْح�ُر َيْعلو هائِج�ًا َكالِمْرَجِل َوالُم�ْزُن ِم�ْن َج�وِّ السَّ
ُمْس�َتْأِصِل َفَذَه�َب الَق�ْوُم إَِل�ٰى َحْي�ُث اْرَتَأْوا َجائِ�ٍح  ِم�ْن  َأماَنَه�ُم 

 

طوفانِِه�ْم ُذَرٰى  ف�ي  ُن�وٌح   َعَل�ٰى اْبنِ�ِه َكنَْع�اَن َداٍع َفْيَصلِ�ي َوَم�رَّ 

َدْرَبن�ا ُبنَ�يَّ  َي�ا  َواْرَك�ْب  َتَع�اَل 
 

بِّ الَعلِي  ال َعاِصَم الَيْوَم ِسَوٰى الرَّ
قائِ�اًل �ِقيُّ  الشَّ َكنَْع�اُن   إِنِّ�ي َس�آوي َجَب�اًل ال َش�ْأَن ل�ي َف�َردَّ 
ُطوفانِه�ا ف�ي  األَْم�َواُج  �لِيِل األَْرَذِل َوَحاَل�ِت   م�ا َبْي�َن ُن�وٍح َوالسَّ

َوَل�ِدي ٰه�ذا  َربِّ  ُن�وٌح  ِمنِّ�ي َوِم�ْن َأْهلِ�ي َدوام�ًا َفاْقَب�ِل َوَق�اَل 
 

ِصَل�ًة َيُم�تُّ  ال  ٰه�ذا  َعَمِل َفِقي�َل  ِم��ْن  َوَم��الِ��ِه  بِ��َأْه��لِ��ِه 

 

ِعْلٌم َخِف�يٌّ َقْد َمَضٰى ف�ي األََزِل َفَدْع�َك ِم�ْن ٰه�ذا وال َتْس�َأْل ف�ذا
 

َجْهلِي َوس�اِمْحني َوَعالِْج ِعَللِي َفق�اَل ُن�وٌح َربِّ َفاْغِف�ْر ل�ي َعَل�ىٰ
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َتْهُطلِ�ي َوِقي�َل َي�ا َأْرُض اْبَلِع�ي َم�اًء َطغ�ا ال  َأْقلِِع�ي  َس�َماُء  َوي�ا 
 

َوِغي�َض َم�اُء األَْرِض في ُح�ُدوِدِه
 

ِل  َوَع�اَدِت األَْرُض إَِل�ٰى التََّش�كُّ

َهانِ�ٍئ بَِس�اَلٍم  َفاْهبِ�ْط  َوِقي�َل 
 

�ِل َتَمهُّ َعَل�ٰى  الُج�وِدي   بَِجَب�ِل 

َراِح�ٍم َكِري�ٍم  ِم�ْن  َوَب�َرَكاٍت 
 

 َعَلْي�َك َتْهَم�ٰى َوَعَل�ٰى ُكلِّ َولِ�ي
��ْن َرَق����ٰى َس��ِف��ي��نَ��ًة آِم��نَ��ًة  َوَمْن َس�َيْأتِي ِمْن ُصنُ�وِف الُقُبِل ِم��مَّ

ِمْثَلما َع���َذاٌب  ِمنَّا  ُهْم  ُس�ِل َيَمسُّ بِالرُّ ُب�وا  َكذَّ الَِّذي�َن   َم�سَّ 

يبسط الناظم في هذا الفصل قصة الطوفان الذي عذب الله به قوم نوح بدءًا 
من صنعه السفينة بأمر الله على رأس الجبل ، مما زاد سخرية القوم بنوح، ثم 
تحديد موعد الطوفان بثوران التنور بالماء، وما فعله القوم من االلتجاء إلى 

المرتفعات والجبال العالية.
 وأثبَت القرآُن قصَة نوح مع ابنه كنعان الكافر ، وكيف القى مصيَره المحتوم 
مع  بالركوب  والده  لدعوة  ورفضه  وإبائه   ، الذاتي  واالختيار  العقل  باتباعه 

يئ  ىئ  مئ  )حئ  بقول:  ولده  نحو  نوح  عاطفة  به  تحركت  وما  المؤمنين، 
جب(   ]هود:45[ ، وما جاء من النهي الرباني عن االستشفاع للكافر)ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(   ]هود:46[، واعتذر نوح لربه، وأمر الحق 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ  الجودي:  جبل  على  بالهبوط  له 
ڈ ڈ ژ ژ (   ]هود:48[ .

واقتلع الطوفاُن كافَة الذراري الكافرة في األرض بعمومها ، ولم يبق غير 
النبوي  التاريخ  في  ُيطلق  وبذلك  والحيوان،  اإلنسان  من  السفينة  كرب  من 

األبوي الشرعي على نوح عليه السالم بأنه )أبو البشرية الثانية(.
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الدرس السابع والعشرون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

� �ع���
� ��و

��ب ��ب ��ا
م��ا ��ب���ع��د �ط��و��ب

َبْعَدم�ا الَحَي�اَة  الل�ُه  َد  َوَج�دَّ
 

َتنَاَس�ُلوا َعَلٰى الَمَدٰى الُمْسَتْقَبِل
 

�ْيَطاُن فِيَم�ْن َق�ْد َجفا  َوَم�ْن َغال َمْش�ُروَع ُكْف�ٍر ُمْذِهِل َوَغ�َرَس الشَّ
َرَب�ا َحتَّ�ٰى  ُيْغِويِه�ُم  َي�َزْل  َوَل�ْم 

 
ِشْرُك األََضالِيِل الَمِقيِت الُمْفِشِل

 

َجِل َوَس�اَد في األَْط�راِف َرْدحًا َوَس�َما �ُعوِب َصاِدح�ًا بِالزَّ  َبْيَن الشُّ

يشير الناظم إلى المرحلة البشرية الثانية بعد الطوفان ، وما قام به نوح عليه 
األبناء  في  وتثبيته  التوحيد،  إلى  الدعوة  نشر  من  عمره  من  بقي  فيما  السالم 
واألتباع، ولم يزل كذلك حتى وفاته، وما مر من بعده من أزمان تطاولت حتى 
والتصورات  والتجربة  العقالنية  بقانون  لألخذ  أخرى  مرة  الشيطان  أغواهم 
الوهمية ، فعادوا إلى الشرك والضالل، وأفسدوا في األرض على ممر العديد 

من األجيال.
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الدرس الثامن والعشرون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

�ل��ل�ه ��ه��ود �ع��� �ىة ا
� �ب
�ب�

َمِس�يِرها ف�ي  الُق�ُروُن  ِت  ِل َوَم�رَّ  َمْذُكوَرًة ف�ي الُمْصَحِف الُمَرتَّ
ِم�ْن َعْص�ِر ُن�وٍح َوَك�ذا َم�ْن َبْعَدُه

في َواِدِي األَْحق�اِف َواٍد ُمْمِحِل 
 

م�ا بِ�ُكلِّ  َمْش�ُحوَنٌة  األََزلِ�ي َمِس�يَرٌة  �َراِع  الصِّ ِم�َن  َتْحِمُل�ُه 
 

َم�اِرٍق َجاِهلِ�يٍّ  ُكْف�ٍر  َبْي�َن  َم�ا 
 

ُمنْ�َزِل َنَب�ِويٍّ  َوْح�ٍي   َوَبْي�َن 
�ٍة ِقلَّ ف�ي  َدائِم�ًا  َوالُمْؤِمنُ�وَن 

 

َوالَكافِ�ُروَن ف�ي اْحتَِش�اٍد ُمْبطِِل
 

بِالُمْرَس�ِل ف�ي َعْص�ِر ُه�وٍد َقْوُم�ُه َع�اٌد َبَغ�ْوا ُب�وا  َوَكذَّ َوَمَرُق�وا 
 

َوفِْعلِ�ِه بَِقْولِ�ِه  َدَعاُه�ُم 

 

 َقاُل�وا َس�ئِْمنَا َم�ا َتُق�وُل َفاْرَحِل

ُيْقنُِعنَ�ا بَِش�اِهٍد  ِجْئَتنَ�ا  َم�ا 
 

 َف�اْدُع اإِلٰل�َه بِالَع�َذاِب الُمْجِف�ِل

َغَضب�ًا َعَلْيِه�ْم  ي�َح  الرِّ ُمْرِم�ِل َفَأْرَس�َل  بِِري�ٍح  َنْس�فًا  َتنِْس�ُفُهْم 
 

َوالَجَب�ِل َحتَّ�ٰى َغ�َدْوا ُج�ُذوَع َنْخ�ٍل َتْرَتِمي َب�ٰى  الرُّ َبْي�َن  َخاِوَي�ًة 
 

َدت فيها الرسل واألنبياء من بعد عهد الطوفان  يشير الناظم إلى مرحلٍة َتَعدَّ
وعبادة  الشرك  ونبذ  التوحيد  إلى  الناس  يدعون   ، إبراهيم  سيدنا  بعثة  إلى 

األوثان.
قال   ، هود  سيدنا  مديدة  بقرون  السالم  عليه  نوح  بعد  الرسل  أول  وكان 
تعالى: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ (   ]يونس:74[.
الله  أمر  جاء  حتى  هود  الله  نبي  عهد  على  والباطل  الحق  معركة  وطالت 
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بهالك قومه بالريح السموم، وتحقق أن هالك الحضارات كان بسبب الكفر 
والتكذيب لألنبياء، حيث قال تعالى: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ( ]هود:60[.
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الدرس التاسع والعشرون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

� �ع���
�ل�� �ل��ل�ه �����ا �ىة ا

� �ب
�ب�

َي�َزْل َل�ْم  َثُم�وَد  إَِل�ٰى  �ِل َوَصالِ�ٌح  بِالتََّرسُّ لِْلَح�قِّ   َيْدُعوُه�ُم 
َناَقَت�ُه َوَقَتُل�وا  َطَغ�ْوا  بِالِحَي�ِل َحتَّ�ٰى  لَِقْتلِ�ِه  َواْجَتَمُع�وا 

 

َصْيَح�ًة َعَلْيِه�ْم  �ُه  اللّٰ بَِمنْ�ِزِل َفَأْرَس�َل  َس�اكِنًا  ِمنُْه�ْم  ُتْب�ِق  َل�ْم 
 

 َتْتَرٰى َكما َقْد َجاَء في النَّصِّ الَجلِي َوَك�ْم ُقُروٍن َقْد َمَض�ْت ِمْن َبْعِدِهْم
ُمْس�َتْغَفٍل َوَكافِ�ٍر  ُمْؤِم�ٍن  ِم�ْن 

 
ِل َم�اِن األَوَّ َص�اُروا َأَحاِديَث الزَّ

 

ِمْش�َعَلها َحَمَل�ْت  َق�ْد  ٌة  بِالُمْعَت�ِزِل ُنُب�وَّ َتْعِص�ُف  َوفِْتنَ�ٌة 
 

َي�ا َمْن َت�َرٰى َس�ْيَر الُق�ُروِن َتنَْطِوي
 

 َم�ا َتْرَع�ِوي لَِفْه�ِم ِس�رٍّ ُمْجَتلِي

ه�ا َعدِّ ف�ي  َطِويَل�ٌة  ِل َمَراِح�ٌل  التََّح�وُّ ف�ي  َكالطَّْي�ِف  ٰلكِنَّه�ا 
 

يشير الناظم إلى األمة الالحقة بعد قوم عاد ، وهم قوم ثمود الذين بعث الله 
لهم نبيَّه صالحًا عليه السالم ، وما بذله في سبيل إخراجهم من الوثنية والشرك 
والضالل إلى حظيرة اإليمان والتوحيد، ولكّن قوَم صالٍح كذبوا وقتلوا الناقة 
بالعذاب  الله  فأخذهم   ، صالح  الله  نبي  عليهم  فدعا   ، ربهم  أمر  وَعَتْوا عن 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  تعالى:  قال   ،
ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ (   ]هود:68[.

)جئ  بقوله:  األمة  هذه  هالك  بعد  من  التاريخ  مسيرَة  الله  ووصف 
حت  جت  ىبيب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  يتٱ  ىت  مت  خت 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]المؤمنون:44-41[.



58

الدرس الثالثون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

 �ع���
م
�ه��ة�
� �برا
ء اأ� لب���ة��ا

�ب�� �ل�أ �ىة ا
� �ب
أ
�مر�ح���ل��ة ا

ٌة ِع�دَّ َوُق�ُروٌن  ُش�ُعوٌب  ْت   َواآلَدِم�يُّ الِغ�رُّ َعْي�ُن الُمْش�كِِل َم�رَّ

ُمْفِس�دًا الطَِّري�ُد  إِْبلِي�ُس  َغ�َزاُه 
 

ِل فِ��ْط��َرَت��ُه بِ��نَ��اِع��ِق ال��تَّ��َرذُّ
 

ُمنِْق�ذًا األَْنبَِي�اِء  َص�ْوُت  َف�كاَن 
 

األَْمَث�ِل بِالنِّ�َداِء  لِْلُمْؤِمنِي�َن 

 

َفالُمْس�َتِجيُب َقْد َنَجا َعَلٰى الَمَدٰى
 

ْب َم�ا َل�ُه ِم�ْن َمْوئِِل  َوَم�ْن ُيَك�ذِّ
َمَض�ٰى َعْه�ٍد  ِم�ْن  َتْمَت�دُّ  التَّط�اُوِل َمْرَحَل�ٌة  ْت بم�ا فيه�ا ِم�َن   َم�رَّ

َخَب�ٍر ِم�ْن  له�ا  َوَك�ْم  به�ا  ْحٰم�ِن َغْي�َر ُمْهَمِل َوَك�ْم  في َعاَل�ِم الرَّ
 

لَِبْعِضه�ا ِقَص�ٌص  َأتان�ا  منه�ا 
 

َوَبْعُضه�ا َأْخَباُره�ا َل�ْم َتنَْجل�ي
 

َقْوَم�ُه َيْدُع�و  إِْبراِهي�َم  َعْه�ِد  �ِل ِم�ْن  ي�ِن ف�ي َمْفُهوِم�ِه الُمَؤصَّ لِلدِّ
 

َوَه�وًى َعْق�ٍل  َتْألِي�َه  َهْيَكِل ُمَحاِرب�ًا  َأْو  بِ��َوَث��ٍن   َوفِ��ْت��نَ��ًة 

َأْو ُس�وِء َفْه�ٍم ف�ي اتَِّخ�اِذ األَْولَِي�ا
 

بِالتََّسْلُس�ِل األَْصنَ�اِم   َوُعْق�َدِة 

ُمْس�َتْكبٍِر َواِق�ٍع  ف�ي  َرَب�ا  الَجلِ�ي َجْه�ٌل  الُكْف�ِر  َتَظاُف�ُر  بِ�ِه  َنَم�ا 
 

ُمْطبِ�ٍق َبْي�ِن َجْه�ٍل  ِم�ْن   َأْو َبْيَن َأْوث�اٍن َعَلْت في الَمْحَفِل َعاَداُتُه�ْم 
َصابِ�رًا َيْح�ُدو  إِْبَراِهي�ُم   َمَراِح�اًل َعان�ٰى اإِلب�اَء الَجاِهلِي َفَق�اَم 

إِْن ِش�ْئَت َتْدِري َش�ْأَنها َفاْنُظْر إَِلٰى
 

ِل �ِه ِم�ْن ُمَفصَّ َما ف�ي كَِت�اِب اللّٰ
 

َت�ال وم�ا  َوُكْف�ِرِه  آَزٍر  ِمْن َكْس�ِر َأْصناٍم َلُه�ْم بِالِمنَْجِل َع�ْن 
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�ٍة ُحجَّ اتَِّخ�اِذ  َعَل�ٰى  َوِحْرِصِه�ْم 
 

َعَل�ٰى الَخلِيِل بِالِح�َواِر الَجَدلِي
 

ُيْخِرُس�ُهْم َي�َزْل  َوَل�ْم  ُه�ْم  َفَحاجَّ
 

 َحتَّ�ٰى َقَضْوا بَِحْرِقِه ف�ي َجْحَفِل

َصَلفًا َوَرَم������ْوُه  َوَق���يَّ���ُدوُه 
 

في َناِرِهْم َفَلْم ُتِصْب ِمْن ِمْفَصِل
 

َوَهاَلُه�ْم َم�ا ش�اَهُدوا ِم�ْن ِحْفظِ�ِه
 

ُمْس�َتْفِحِل َلَه�ٍب  ِم�ْن  َوَصْونِ�ِه 
 

َنَجاَح�ُه َرَأْوا  �ا  ِممَّ َواْسَتْش�َعُروا 
 

ِل بِالتََّح�وُّ النَّ�اِس  اْقتِنَ�اِع  َم�َع 
 

َبْينَُه�ْم َوْه�َو  النَّْم�ُروُد  �ُه  َفَحاجَّ

 

َت�ُه ف�ي الِمْق�َوِل ُمْسَتْش�ِعرًا ُحجَّ
 

ُمْقنِعًا ا  َردًّ إِْب��َراِه��ي��ُم  َمَث�ِل َف���َردَّ  ِم�ْن  َل�ُه  َم�ا  َربِّ�ي   َوَق�اَل 
�ْمِس ِم�ْن َمْش�ِرِقها َيْأتِ�ي َلنَ�ا بِالشَّ

 
َف�ْأِت بِه�ا ِم�ْن َمْغ�ِرٍب لَِتنَْجلِي

 

ُبْرَهانِ�ِه ِم�ْن  النَّْم�ُروُد  َفُبِه�َت 
 

 َوَق�اَل ٰه�ذا َس�اِحٌر ال َش�ْأَن ل�ي

الناظم إلى ما أتت به اآليات الكريمات بعد مرحلة قوم ثمود لتقرر  يشير 
لنا التوثيق الرباني عن مرحلة إبراهيم وبأكثر من مشهد وكيفية، حيث تنوعت 
آيات القران في عرض مواقف إبراهيم عرضًا توثيقيًا منذ بداية حياته الروحية 

الفطرية مع قومه وأبيه آزر ، وما هيأ الله له من مشهد التفكر في جهتين:
األول�ى: جهة القـوم الذي يعبدون األصنـام، واقتناعه الفطري بفسـاد هذه 

العبادة.
الثاني�ة: جهـة التفكر في المبسـوط الكوني للتأمل واالسـتنتاج البديهي لما 
وراء الوجـود مـن القـوة اإللهية ، متأمـاًل في الكوكـب ثم إلى القمـر ثم إلى 

الشمس باعتبارها أعظم الظواهر في رأي العين.
وكان التأمل إلهامًا من الله له، )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
(]األنعام:75[، فاستدرك باإللهام والتأمل حقيقة  ٹ ٹ ٹ ڤ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  فقال:  الخالق 
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ھ ھ ے ے ۓ ۓ ( ]األنعام:79[.
وبدأت معركة المحاججة بين إبراهيم وقومه ، بدءًا بموقفه من أبيه آزر أو 
عمه على األرجح، ثم قصته مع األصنام وتكسيرها واحتجاجه على الفعل 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  أصنامهم  كبير  إلى  بنسبته 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 
ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ( ]األنبياء:65-63[، 
المعجزة  وحصول  النار  في  إبراهيم  ورمي  الحطب،  جمع  النتيجة  وكانت 
من  جرى  ما  ثم  ]األنبياء:69[،   ) ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ  الكبرى 
المحاججة بين إبراهيم والنمرود عند المقابلة بينهما وتعبير القرآن عن ذلك 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ  تعالى:  الله  بقول 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک گ گ ( ]البقرة:258[ .
والحنيفية  التوحيد  تاريخ  إلثبات  القرآن  يطرقها  شرعيٌة  تقريراٌت  وهذه 
إبراهيم  نبوة  مرحلُة  وكانت  األنوي ،  البشري  العقل  طغيان  أمام  السمحة 

ڭ  )ڭ  العالميِة:  الشرعيِة  يَِّة  الِملِّ األبويِة  تاريخ  في  مفصليًة  مرحلًة 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]الحج:78[ ، وفيها عاصر إبراهيم جملة 

من الوقائع الهامة في تشييد الحنيفية العالمية.
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الدرس الواحد والثالثون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

��ب �ل��و�ط �ع��� ة���م��ا
م �واأ�

�ل����ث��ا ��ى ا
 اأ�ل
ة
�� ����عرا

� س���ب ا
�ل ��
� ��ا
ة
���ة���
�ب �ل� ا

َيْهُجَرُه�ْم َأْن  إِْبَراِهي�ُم  َواْضُط�رَّ 
 

�اِم َتْح�َت الَوَج�ِل  ُمْرَتِح�اًل لِلشَّ

َنْهَج�ُه َأْحَي�ٰى  ي�َن  الدِّ َأَق�اَم  الُمْس�َتْقَبِل بَِه�ا  َقَواِع�َد  س�ًا   ُمَؤسِّ
َوُمْؤِمن�ًا َتابِع�ًا  ُل�وٌط  بَِمنَْه�ِج الَخلِي�ِل َزاكِ�ي الَعَم�ِل َوَكاَن 

 

ُم��َه��اِج��ٌر إِنَّ��نِ��ي  َربِّ  �ِل َوَق����اَل   إَِلْي�َك َفاْقَب�ْل ِهْجَرتِ�ي َوَجمِّ

�ِه َربِّ بَِأْم�ِر  َمْبُعوث�ًا  الِعَل�ِل َوَص�اَر  بُِس�وِء  َب�اَءْت  �ٍة  أِلُمَّ
 

َفَغ�َدْوا �ُذوِذ  الشُّ َداُء  ُجِل َأَصاَبُه�ْم   َيْأُتوَن في اإِلْعاَلِن ِجنَْس الرَّ

رًا ُمَح�ذِّ ُمنْ�ِذرًا  ُل�وٌط   َفَما اْس�َتَجاُبوا َبْل َسَعْوا لِْ�َْرَذِل َفَق�اَم 

ُضُيوفِ�ِه َعَل�ٰى  ُلوط�ًا  َوَناَزُع�وا 
 

�ِل بِالتََّرحُّ �ِه  اللّٰ َأْم�ُر   َفَج�اَء 

َوَذْرُه�ُم َعنُْه�ُم  َفاْس�ِر  َوَق�اَل 
 

 فم�ا َلُه�ْم َغْي�َر الَه�اَلِك الَعِج�ِل

ُصْبِحِه�ْم ِحَج�اَرًة ف�ي  يٍل َش�ِديِد الَمْقَتِل َوُأْمطِ�ُروا  ِم�ْن َن�اِر ِس�جِّ

 

يشير الناظم إلى تعدد رحالت سيدنا إبراهيم من موطن إلى موطن ، حيث 
وفي   ، الشام  إلى  والعود  المكرمة،  مكة  ثم  والعراق  مصر  ثم  بالشام  كان 
هاجر  انتقال  أهمها  ومن  وديانة،  توحيد  وقواعد  وحوادث  تاريخ  رحلة  كل 

ڌ  ڌ  )ڍ  إبراهيم:  لسان  على  الحق  عنه  عبر  ما  إلى  وإسماعيل 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
 ) ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
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]إبراهيم:37[.

) ڌ  بإبراهيم كما جاء في قوله تعالى:  أما لوط عليه السالم فقد آمن 
وكان  ]العنكبوت:26[،     ) گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
عمره 175عامًا تقريبًا توثق فيها عالميًا بالنص الشرعي فساد قومه وارتكابهم 
 ، ]األعراف:81[   ) ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ  الفاحشة: 
بالعذاب  الله  أمر  فيهم  وجرى  فاعليه،  في  الجنسيَّ  الشذوَذ  النبوُة  وأدانت 

ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  عليه:  المنصوص 
ک  )ک  أخرى  آية  وفي   ، ]الشعراء:174-173[   ) ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
]العنكبوت:34[  ڳ(  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

)ڱ  بقوله:  الُخُلِقيِّ  لالنحراِف  مثاالً  القرية  هذه  ترَك  الَحقُّ  وأثبت   ،
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ( ]العنكبوت:35[.
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الدرس الثاني الثالثون

����ع���ب��ة
�ل���� ء ا �ب���ب��ا  �و

�ىة م����ل��ة
�
���بر ��ب �ل �و�����ا

�ع��مة��� اأ������م��ا

َداِعي�ًا َربِّ�ي  َخلِي�ُل  َي�َزْل  لِْلُمْقبِ�ِل َوَل�ْم  َوُمْرِش�دًا   ُمَعلِّم�ًا 

َوَهْبَتنِ�ي َق�ْد  َم�ْواَلَي  َي�ا   بَِرْغ�ِم ِس�نِّي ِصْبَي�ًة ُتنَْس�ُب ل�ي َوَق�اَل 
اَلِزم�ًا َرِحي�اًل  األَْم�ُر  لِْلَمْوئِ�ِل َوَج�اَءُه  َوَنْجلَِه�ا  بَِهاَج�ٍر 

 

َمْغِرس�ًا فيه�ا  َيْغ�ِرُس  �ٍة  لَِمكَّ
 

 َعَل�ٰى الَم�َدٰى َيْأتِ�ي بَِأْم�ٍر َجَل�ِل

َأْس�َكنُْتُهْم نِ�ي  إِنَّ َربِّ  ِل َوَق�اَل  ْرِع َوالتََّموُّ  ف�ي َغْي�ِر َأْرِض ال�زَّ
إَِل�ىٰ َتْه�ِوي  َأْفئِ�َدًة  َلُه�ْم  ْر  َملِ�ي َس�خِّ ِرْزق�ًا  َواْرُزْقُه�ُم   َمَقاِمِه�ْم 

 َفَذَهَب�ْت َتْس�َعٰى بَِس�ْفِح الَجَب�ِل َو»َهاَج�ٌر« َخاَف�ْت َعَل�ٰى َولِيِدَه�ا
َخَب�رًا لَِتْلَق�ٰى  ي�َح  الرِّ الَمنَْه�ِل َتْس�َتنِْصُت  َم�َكاِن  َعَل�ٰى   َيُدلُّه�ا 
إِْبنِه�ا ِرْج�َل  َتنُْظ�ُر  َتَك�ْد  َحتَّ�ٰى َرَأْت َماًء َعَل�ٰى الُمْحَتَمِل َفَل�ْم 

بِالَعَج�ِل َي��ُف��وُر َت��ْح��َت َق���َدٍم ُم��َب��اَرٍك  �ُه  َتُزمُّ  َفَأَخ�َذْت 
 َم�اًء َمِعين�ًا َج�اَء ِم�ْن َربٍّ َعلِ�ي َتُق�وُل ُزْم ُزْم َواْجَتِم�ْع َتْحتِ�ي هن�ا
َمِعينِه�ا َعَل�ٰى  النَّ�اُس  الَمنْ�ِزِل َواْجَتَم�َع  ف�ي  َقَبائِ�ٌل   َوَخيََّم�ْت 

�ٍة َمكَّ َنْح�َو  إِْبَراِهي�ُم  ُمْس�َتْعِجاًل َيُق�وُل لِْلِْب�ِن الَولِ�ي َوَج�اَء 
 

 َفم�ا َت�َرٰى فيم�ا َرَأْي�ُت َواْفِصِل إِّن�ي َأَرٰى َذْبَحَك ف�ي َنْومي َجَرٰى
إِّننِ�ي ُأِم�ْرَت  َم�ا  َفاْفَع�ْل  َفَق�اَل 

 
ل�ي َيطِي�ُب  َصابِ�ٌر  َربِّ�ي   أِلَْم�ِر 

ِمنً�ى ف�ي  الَجبِي�ِن  َعَل�ٰى  �ُه  �ِل َفَتلَّ الُمَبجَّ نَ�ا  َربِّ أِلَْم�ِر  َطْوع�ًا 
َيْذَبَح�ُه َأْن  يُن  �كِّ السِّ َواْس�َتْعَصَم 

 
َأْذَي�ِل بَِكْب�ٍش  ِجْبِري�ُل   َوَج�اَء 
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إَِل�ٰى اٍت  َم�رَّ إِْبَراِهي�ُم  َمْأَم�ِل َوَع�اَد  َخْي�ِر  إِْس�َماِعيَل  ِخَي�اِم 
 

ًة َي��ْط��ُل��ُب��ُه َح��تَّ��ٰى َأَت����اُه َم����رَّ
 

ِل ُمَس�اِعدًا َوْضَع األََس�اِس األَوَّ
 

ُرْكنَ�ُه لُِيْعلِ�ي  الَبْي�ِت  �ِل َقَواِع�ُد  بِالتََّمهُّ األَْم�َر  َأَت�مَّ   َحتَّ�ٰى 
َغ�ْن َبلِّ َوَق�اَل  ِجْبِري�ُل   ف�ي ُكلِّ َف�جٍّ َح�جَّ ْبَي�ٍت ُمْكَمِل َوَج�اَء 
ُكلِّه�ا الِجَه�اِت  ف�ي  َفنَ�اَدٰى  َن�اِد 

 
بِّ الَعلِي  َلبَّْيَك ٰه�ذا َمْطَلُب ال�رَّ

فِيِه�ُم إِٰلِه�ي  ي�ا  َواْبَع�ْث  لِْ�ََم�ِل َوَق�اَل  َصانِ�ٍع  ِص�ْدٍق  َرُس�وَل 
 

َعَل�ٰى يِه�ْم  َوُيَزكِّ َعَلْيِه�ْم  َيْتُل�و 
 

ِعْلِم الكَِتاِب َوالَحِديِث األَْفَضِل

 

َوُدَع�ا َفْض�ٍل  ْبَراِهي�َم  إِلِ  َوَك�ْم َل�ُه َخَصائِ�ٍص َل�ْم ُتْجَمِل َوَك�ْم 
لَِضْيِف�ِه َك�َرٍم  ِم�ْن  َل�ُه  َوَك�ْم 

 
 َكَم�ا َأَتٰى ف�ي َنصِّ َرّب�ي الُمنَْزِل

ٍة من حياة سيدنا إبراهيم عليه  يشير الناظم في ثنايا األبيات إلى مفاصَل هامَّ
السالم، ومنها استمراُره في نشر الدعوة الحنيفية حتى أتاه أمر الله بالرحيل 

مع هاجر وابنها إسماعيل إلى أرض مكة.
ولما أن بلغ بهم إلى هناك حتى وّلى وتركهم ، تاركًا لهم ِقربَة ماٍء وِمْكَتاًل 
فيه شيٌء من تمر، وتبعته هاجر تناشده السبب في تركها وحيدة مع ابنها في 
هذه األرض القفر فلم يجبها ، حتى سألْته: آللُه َأَمَرَك بهذا؟ فقال: نعم، وولى 
خلف  غاب  ما  إذا  حتى  ولدها  إلى  هاجر  وعادت   ، الشام  نحو  طريقه  في 
حكايًة  الكريمة  اآليات  به  جاءت  ما  وقال  مكة  نحو  إبراهيم  التفت  الكثبان 

عنه من سورة إبراهيم: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ذلك  في  هاجر  وبقيت  ]إبراهيم:37[،     ) ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
أثر  عن  وتفتش  تبحث  فأخذت  الزاد،  وقل  الماء  نفد  حتى  المبارك  المكان 
وجبل  الصفا  جبل  بين  مرات  سبع  وترددت  سبيل،  عابر  أو  مسافر  أو  لماء 

المروة تستنصت الريح لعلها أن تسمع حسًا، ولكنها لم تر ولم تسمع شيئًا .
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وأثناء عودتها إلى ولدها سمعت حّسًا لصوت فأنصتت فرأت الماء ينبع من 
تحت قدم ولدها إسماعيل ، فهرعت نحو الماء تجمعه وتحوضه وتقول: زم 

زم ، أي: اْجَتِمْع ، حتى اجَتَمَع الماُء وَسَرْت بكرامة الله تعالى لها والبنها.
واجتمع نفر من أهل اليمن من قبيلة ُجْرُهم وأتوا في طريقهم على أثر الماء، 
ومكث العديد منهم في تلك الناحية ، ورحبت بهم هاجر وأعطتهم من الماء 

ما يكفيهم وجعلت وصاية الماء وسقايته لها والبنها.
نفسه  على  يعتمد  غالمًا  صار  حتى  الموطن  هذا  في  إسماعيل  وترعرع 
ويساعد أمه في تحصيل أمور حياتهم ، فجاءه إبراهيم ولقيه مع أمه ثم انفرد 
إال  منه  كان  فما    ) خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  )ی  قائاًل:  به 
]الصافات:102[،   ) يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  )يب  قال:  أن 
التفسير والحديث لهذه القصة بما يفيد وخاصة في شأن  وقد أشارت كتب 
ذهاب إبراهيم وإسماعيل لجمع الحطب كي ال تقلق أمه هاجر ، واعترض 
الشيطان على إبراهيم ورد عليه بالرجم ثالث مرات، ومحاولة إبراهيم ذبح 
إسماعيل وامتناع السكين عن القطع حتى بعد أن رده على قفاه معتقدًا أن رأفة 
األب تحجب القدرة على تنفيذ األمر، وأثناء ذلك جاء جبريل بكبش الفداء: 

)ٹ ڤ ڤ (   ]الصافات:107[.
وابنها إسماعيل عدة  سنوات حتى  تاركا زوجته  إبراهيم عن مكة  ورحل 
كبر إسماعيل وتزوج الزوجة األولى بعد وفاة أمه هاجر ، وجاء إبراهيم يتفقد 
سوء  إليه  فشكت   ، حالهم  عن  فسألها  زوجته  ووجد  يجده  فلم  ولده  حال 
الحال وضعف المعيشة ، فقال لها : أبلغي إسماعيل السالم وقولي له: »َغيِّْر 
َعَتَبَة دارك« ، ولما جاء إسماعيل وقد ذهب والده سألها فأخبرته الخبر فقال 

لها : أنِت الَعَتَبُة.. اِْلَحِقي بأهِلك.
ثم تزوج أخرى ومكثْت معه ما شاء الله وجاء إبراهيم في وقت لم يكن فيه 
إسماعيل موجودًا وخرج في رحلة صيد بالجوار ، فسأل إبراهيم الزوجة عن 
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حالهم فَحِمَدِت اللَه وأثنت عليه خيرًا وقالت: طعامنا اللحم والماء ، فدعا 
بيتِك«  َعَتَبَة  »َثبِّْت  له:  السالم وقولي  َأْبِلِغي إسماعيل  لها:  بالبركة وقال  لهم 
الشام، ولما عاد إسماعيل سأل عن األمر فأخبرته بما قال  إلى  ورحل عنها 

فقال : أنِت الَعَتَبُة.. َأَمَرني أن ُأْمِسَكِك في َعْقِدي.
تتابع  على  قادرًا  وصار  كبر  قد  إسماعيل  ليجد  أخرى  مرة  إبراهيم  وجاء 
ولم  المشرفة  الكعبة  قواعد  بناء  في  مساعدته  إليه  فأوكل  ومعاناته،  العمل 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قال   ، أحد  فيها  معهم  يشترك 
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڄ(   ]البقرة:128-127[.
ومـا أن فرغ إبراهيُم من بنـاء الكعبة على قواعدها حتى أتاه جبريل يأمره أن 
ينادَي في الناس بالحج ، وأمره أن يصعَد على جبل أبي قبيس وينادي بشعيرة 
النداء الشرعي للحج: »لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ، إن الحمد 
والنعمة لك والملك ال شريك لك« ، وكررها في الجهات األربع ليصل نداؤه 

إلى أصالب الرجال وأرحام األمهات.
ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  قوله:  فيها  كان  مباركة  بدعوات  إبراهيم  ودعا 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڍ ڌ (   ]البقرة:129[ .
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: »أنا دعوُة إبراهيم وبشارة 
عيسى« ، وبدأت ملة إبراهيم الحنيفية منذ تلك اللحظة الزمنية المباركة تؤتي 

ُأُكَلها بإذن ربها ، حتى جاءت مرحلة نبوة إسماعيل عليه السالم.
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الدرس الثالث والثالثون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

�ل �ع���
�ع��مة���  اأ������م��ا

��ة ��و ���ب
�ب

ِم�ْن َبْع�ِدِه اْس�َماِعيُل َكاَن َصاِدق�ًا
 

َيلِ�ي لَِم�ْن  ي�ًا  ُمَربِّ َوْع�ِدِه  فِ�ي 
 

ُيْصلُِحُه�ْم م�ا  بِ�ُكلِّ  َيْأُمُرُه�ْم 
 

ِمَن الّص�الِة َوالّزكاِة ف�ي الُحلِي
 

ذلك  وصف  كما  إبراهيم  أبيه  بعد  إسماعيل  نبوة  ظهور  إلى  الناظم  يشير 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  بقوله:  القرآن 
ولنبوة  ]مريم:55[،   ) ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 
غير  مكاٌن  العربية  لألمة  التاريخي  التوثيق  في  السالم  عليه  إسماعيل  وأبوة 
مجهول، وهو أصل سلسلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة إبراهيم 
وال  والتواريخ،  السير  أهل  عند  عليه  المجمع  النسب  وهو  السالم،  عليه 
الله عليه  النبي صلى  أنها وردت نصًا من لسان  اثنان، وخاصة  فيها  يختلف 

وآله وسلم.
وفي هذا المضمار تترافق الدراسة التاريخية الشرعية لتسلسل األبوية الملية 
مع تسلسل الدراسة التاريخية الشرعية للنسبة الساللية ، مما يجمع في دائرة 

التوثيق اإلسالمي سالمة التسلسل الديني وسالمة التسلسل الطيني.
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الدرس الرابع والثالثون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

��ة �ع��� ���ح��ا
 اأ��
��ة ��و ���ب
�ب

َناِس�ٍك َخْي�ُر  إِْس�َحاُق  َمْبُع�وُث موالنا الَعلِ�يِّ األَْبَجلِي وَبْع�َدُه 

 ، إسماعيل  أخو  وهو  السالم  عليه  إسحاق  نبوة  مرحلة  إلى  الناظم  يشير 
وورد ذكرهما في اآليات معًا في مثل قوله تعالى: )ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ (   ]إبراهيم:39[.
كدليل  بعده  من  يعقوب  بنبوة  مقرونًا  اآليات  بعض  في  إسحاق  ذكر  كما 

على شرف االرتباط الديني باالرتباط الساللي قال تعالى: )ۆئ ۆئ 
]مريم:49[،     ) جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

وفي قوله تعالى في سورة األنبياء: )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ  ېئ  ۈئ 
   ) ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

]األنبياء:73[.

آياته:  في  القرآن  ذكرها  قصة  في  السالم  عليها  سارة  من  إسحاق  وجاء 
يئٱ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  )ىئ 
ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
   ) ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

]هود:73[، وعاش نبي الله إسحاق 180 عاما، وقيل: 178 عاما.
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الدرس الخامس والثالثون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

��و�ب �ع���
 ��ة���ع���ة
��ة ��و ���ب
�ب

الُمْجَتَب�ى النَّبِ�يُّ  َيْعُق�وُب  ِمْن َبْعِدِه ف�ي الُعْمِر باكي الُمَقِلَوج�اَء 
 

ْبِر َفاَق�ْت َوْصَفها َوَك�ْم به�ا ِم�ْن ِعْب�َرٍة لَِم�ْن ُبلِي َمْدَرَس�ٌة في الصَّ
 

النبي  وهو  السالم،  عليهما  إسحاق  بن  يعقوب  مرحلة  إلى  الناظم  يشير 
صبره  أو  مواله،  دعوة  تبليغه  شأن  في  سواء   ، تعالى  لله  المحتسب  الصابر 
وفي  مشهورة،  وإخوته  يوسف  ولده  مع  وقصته  ابتاله،  به  الله  بما  المتفرد 
كتاب الله مذكورة، وهي القصة التي حملتها آيات تلك السورة التي سميت 

في القرآن باسم يوسف عليه السالم.
يعقوب  وابنه  إسحاق  بولديه  إبراهيم  سيدنا  على  تعالى  الله  امتن  وقد 

وذكرهما في آية واحدة من قوله في سورة مريم: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
حب خب مب ىب يب (   ]مريم:50[، وورد اسم يعقوب في القرآن 16 
مرة، كما ورد تسلسل النبوة في هذا العقب من إبراهيم حتى يعقوب في آية 

واحدة من سورة آل عمران  من قوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
]آل  ٺ(    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
) ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  النساء:  عمران:84[، ومن سورة 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ (   ]النساء:163[.

يعقوب  ابنة خال  ، وهي  بنت البان  وليعقوب عدة زوجات منهن راحيل 
كما أنها أم يوسف وبنيامين عليهما السالم ، وكان له اثنا عشر ولدا، وعاش 

يعقوب 180 سنة ودفن ببلد الخليل بفلسطين.
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الدرس السادس والثالثون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

�ة���ة �ع���
�ل������د� �ة��و��م���ب ا

��ة � ��و ���ب
�ب

إِْخَوتِ�ِه ف�ي  ّدي�ُق  الصِّ وُيوُس�ُف 
 

َمَث�ِل ِم�ْن  َل�ُه  م�ا  َعظِي�ٌم   َدْرٌس 
حاكم�ًا َعِزي�زًا  ِمْص�َر  ف�ي  ُذو ِحْكَمٍة َحلَّْت َشِديَد الُمْشكِِل َوَكاَن 

 

يشير الناظم إلى نبوة سيدنا يوسف عليه السالم وقصته الشهيرة مع إخوته 
وأنموذجًا  متفردًا  مثاالً  السالم  عليه  يوسف  نبوة  وتأتي  يعقوب،  ووالده 
بين  المرسل  النبي  وهو  مماته،  حتى  حياته  باكورة  منذ  له  مثيل  ال  تاريخيًا 
غافر:  سورة  في  جاء  كما  مصر  ألهل  َبْعَثُتُه  وكانت  نبيًا،  عشر  األحد  إخوته 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ (   ]غافر:34[.
وعاش يوسف 110 سنوات، ومن تفردات نبوته امتالكه حكم مصر عن 

ڃ  )ڄ  بقوله:  عنها  عبر  التي  المعرفية  وَمَلَكاتِه  قدراته  إثبات  طريق 
الذين  إسرائيل  بني  ألنبياء  خالفًا  ]يوسف:55[     ) چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ 

يرثون الحكم والنبوة عن آبائهم.
ومن خصائص قصة يوسف عليه السالم أنها جاءت في سورة كاملة من كتاب 
وُختمت  وأسرته،  مرحلته  لتاريخ  الشرعي  التوثيق  صفة  حملت   ، تعالى  الله 

)ائ ەئ ەئ وئ  تعالى:  قوله  في  وتوثيقها  القصة  أهمية  بتأكيد  السورة 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ(   ]يوسف:111[، كما بدأت السورة 

بعرض أهمية القصة القرآنية بقوله تعالى: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ( .
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الدرس السابع والثالثون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

ع��سة���ب �ع���
��ة ��مث��� ��و ���ب

�ب

ُعْم�ُرُه ط�اَل  ُش�َعْيُب  َوَبْع�َدُه 
 

َرْدحًا َطِوياًل في الباِلِد الُمْخِضِل
 

ِمْكَياَلُه�ْم ُف�وا  َخفَّ َق�ْوٍم  َبْي�َن  َوَأْكَث�ُروا ِم�َن الَفس�اِد الُمْخِجِل َم�ا 
 

ْونِيَّ�ٍة َكَ بَِصْيَح�ٍة  َوُأْهلُِك�وا 
 

وَرْجَف�ٍة ِم�ْن َبْي�ِن َعالِ�ي الظَُّلِل
 

لم  طويلة  مرحلة  وهي  السالم  عليه  شعيب  سيدنا  نبوة  إلى  الناظم  يشير 
تحدد لدى المؤرخين بضابط زمني مؤكد، وكانت رسالته في حاضرة مدين 
زمن  عليهم  تطاول  وقد   ، وسعة  خصب  بلد  بلدهم  وكانت   ، الشام  بأرض 
الكفر والظلم االجتماعي، وتميز أولئك بالفساد االقتصادي وسوء المعاملة 
ورد  ما  المرحلة  لهذه  تناوالً  القرآنية  اآليات  أشمل  ومن  والشراء،  البيع  في 

في سورة )هود واألعراف( ، ففي سورة هود قوله سبحانه وتعالى: )ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
 ) حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
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]هود:88-84[.

وأشار شعيب إلى التحوالت التاريخية السابقة المتتالية بقوله: )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
نبي  بين  اآليات  في  الحوار  وتوالى  ]هود:89[،   ) ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
الحق عن  فعبر  منهم،  أيس شعيب  الله وقومه على مدى زمني طويل حتى 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ  بقوله:  الصفر  ساعة 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ( ]هود:94[.

أمر  اتفق  حتى  لقومه  مجادلته  طول  إلى  إشارات  األعراف  سورة  وفي 
الكافرة، وعندها  ملتهم  اتباع  أو  القرية،  بالخروج من  تهديده  كبراءهم على 

بلغ األمر منتهاه عند نبي الله شعيب ، فخاطب ربه بقوله: )ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ( ]األعراف:89[ ، وفي سورة الشعراء وصف 

)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  تعالى:  بقوله  العذاب 
]الشعراء:190[ ، واإلشارة في   ) ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
لألجيال  وعبرٌة  وعظٌة  عالمٌة  خبره  وسرَد  العذاب  ذكَر  أن  على  تدل  اآلية 
والعذاب،  باألخذ  الكافرة  اإلنسانية  الحضارات  بدمار  وتأكيٌد  المتالحقة، 
المستكبرة  الشعوب  لتلك  المصير  حقيقة  عن  المعبِّر  التاريخ  هو  وهذا 
المتمردة، وقد مر على نبي الله شعيب بعد هالك قومه زمٌن أظهر الله فيه نبيَّه 
)أيوب( و)ذا الكفل( في جانب آخر من األرض المبسوطة حتى ظهور سيدنا 

موسى عليه السالم.
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الدرس الثامن والثالثون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

�ة��و�ب �ع���
� ��ة اأ ��و ���ب

�ب

َصابِ�ٍر َخْي�ُر  �وُب  َأيُّ َقْد َعاَش في ُضرٍّ َش�ِديٍد ُمْعِضِل َوَبْع�َدُه 
 

ِرْجلِ�ِه َتْح�َت  َم�ْواَلُه  َل�ُه  لِْلِعَل�ِل َأْج�َرٰى  ش�افِيًا  َم�اًء  ْك�ِض  بِالرَّ
 

َراِح�ٍم َخْي�َر  َم�ْوالُه  َدع�ا  �ا  َلمَّ
 

َجاِء األَْش�َمِل  َأْعَطاُه َأْس�َباَب الرَّ

يشير الناظم إلى مرحلة أيوب عليه السالم والذي عاش 52عاما فقط على 
ما أشارت إليه مصادر التفسير ، وحياته نمط فريد في حياة األنبياء، إذ تميَّز 
عنه  ليكشف  بربه  فاستجار  بالعلل  العهد  عليه  وطال   ، االبتالء  على  بصبره 
عميقة  المشهد  عجيبة  لحظة  في  ضره  عنه  ورفع  له  الله  فاستجاب   ، ضره 

المعنى وصفها الله بقوله: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ( ]األنبياء:84[ ، وفي سورة ٓص 

وصٌف لكشف الضر بتفصيل أشمل ، قال تعالى: )ی جئ حئ مئ ىئ 
جث  يت  ىت  مت  خت  حت  يبجت  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 
ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مثٱ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ( ]ص:44[.
الماء  من  العافية  أسباب  من  الله  أجراه  ما  التحول  في  اآليات  ودالالت 
لينبجس  الركض  صفة  على  رجله  بتحريك  أمره  حيث   ، قدمه  تحت  الذي 
عبرٌة  اآليتين  ختام  وفي   ، البارد  بالمغتَسل  الموصوف  الرقراق  الماء 
البشرية األولى:  التحوالت  تاريخ  الخلق على مدى  لنموذجين من  وذكرى 
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)چ چ ( ]األنبياء:84[، والثانية: )پ پ ڀ( ]ص:43[.
ومن عجيب ما رأيُت في إقليم ظفار في سلطنة عمان واٍد تحت مشارف 
ُعمرت  واسعة  مساحة  أعاله  وفي   ، أيوب(  النبي  )جبل  يسمى  شامخ  جبل 
 ، أيوب(  النبي  )ضريح  منها  جانب  وفي  والمباني،  بالحدائق  حديثًا  إعمارًا 
تشييدًا  أمتار تحت مقصورة مشيدة  االمتداد ألكثر من ثالثة  قبر طويل  وهو 
حديثًا ، وعلى القبر لباس أخضر ومتََّجُهُه نحو بيت المقدس ، كما أن بجانبه 
مصّلًى مكشوٌف على صفة هيئته القديمة كانت قبلته إلى بيت المقدس أيضا؛ 
ولكنها ُسدت أخيرا ووضعت قبلة باتجاه الكعبة تحرجًا من صالة العوام إلى 

بيت المقدس.
ونبع  الكهوف  وتجاويف  المكان  جالل  وشاهدنا  الوادي  بطن  نزلنا  ولما 

الماءـ  حيث يقال : إنها العين التي أشارت إليها اآلية )مت ىت يت جث( 
]ص:42[ ـ شعرنا بشيء من الهدوء واالطمئنان النفسي في ذلك المكان، وليس 

احتماالً  يظل  األمر  ولكن  أيوب،  للنبي  وواديه  الجبل  نسبُة  تكون  أن  ببعيد 
وليس على سبيل القطع والتأكيد.
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الدرس التاسع والثالثون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

�ل �ع���
�ل��������ب��� �ىة ا

� ��ة دب ��و ���ب
�ب

ع�اِدالً َج�اَء  الكِْف�ِل  ُذو  �ُبِل َوَبْع�َدُه  ف�ي َقْوِم�ِه َوَناِس�كًا ف�ي السُّ
 

َذَك�ُروا َم�ا  َعَل�ٰى  َكاَن�ْت  َدْعَوُت�ُه 
 

َوِل في َحاِضِر الهن�ِد وبعِض الدُّ
 

َنْهَج�ُه بِ�َأنَّ  الَبْع�ُض   َقْد َص�اَر فِيما َبْعُد َعْي�َن الَجَدِل واس�تأنَس 
الُه�َدٰى ِدي�َن  ُف�وا  َحرَّ َق�ْد  ي�َن لُِب�وَذا الَكاُبلِ�ي َأْتَباُع�ُه   َوَنَس�ُبوا الدِّ

َقائِم�ًا ٰه�ذا  إِْش�َكاُل  َي�َزْل  ُس�ِل َوَل�ْم   َه�ْل َكاَن ُب�وذا في ِعَداِد الرُّ

ُف�وا َحرَّ �ا  َلمَّ الَيُه�وِد  بِالِعَل�ِل َكَمَث�ِل  ِدينَُه�ْم  النََّص�اَرٰى   َم�َع 

َأْم�ُرُه ُيَع�اَد  َأْن  ُيْرَج�ٰى  َوال�ُكلُّ 
 

ِل َوالتَّ�َرذُّ لِْلُكْف�ِر  ال  ي�ِن  لِلدِّ
 

قائِ�دًا َيُك�وَن  َأْن  َأْدَع�ٰى   واإِلْف�ُك َوالتَّْولِي�ُف َش�رَّ َمْقَت�ِل َفالَح�قُّ 

َعَل�ٰى َمَدٰى التَّاِري�ِخ َوالَبْعُض َيَرٰى
 

ِل الُمَحوَّ الُمْعَتَقِد   َس��اَلَم��َة 

بَِم�ا فَأْنَس�اُهْم  الل�َه  َنُس�وا  َحتَّ�ٰى 
 

َق�ْد َفَعُل�وُه ِم�ْن ُصنُ�وِف الِحَيِل
 

يشير الناظم إلى مرحلة النبي ذي الكفل ـ على بعض األقوال هو ابن أيوب 
عليهما السالم  ـ سمي بذلك ألنه تكفل أن يقضي لبني إسرائيل أمرهم وإقامة 

العدل بينهم.
وقد اعتقد بعض الباحثين أن ذا الكفل هو ما يعرف لدى بعض البالد الهندية 
)ببوذا( ، وأن بوذا المقدس هو النبي ذو الكفل ، فهناك بعض الدراسات التي 
دراسات  آسيا(  على  وتأثيرها  )البوذية  كتاب  ومنها  ـ  المسألة  هذه  تناولت 
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أسيوية رقم 8جامعة القاهرة مركز الدراسات األسيوية يونيو 1969م ـ الذي 
، بل هو  إلهًا  : بوذا ليس  إلهًا قديرًا ، وهذا الوصف يعني  يقول:  بوذا ليس 
حرفيًا : )تجلي الشخص ذي اليقظة الكاملة من أجل أن يتمكن من مساعدة 

اآلخرين ألقصى درجة(.
المعاناة  النجاة من  باحثا عن سبيل  التأمل  في  فبوذا قضى سنوات عديدة 
البالغة  لشفقته  ونتيجة   ، الكائنات  لجميع  الدائمة  السعادة  على  والحصول 
وقصوره  عيوبه  جميع  على  التغلب  من  تمكن  العميق  ولفهمه  لآلخرين 

ومشاكله والتمكن من تحقيق أقصى إمكانياته حتى إنه أصبح )بوذا(.
العشرين  القرن  منتصف  باحثي  من  وهو  عبدالقادر  حامد  السيد  وكتب 
المنتسب   : النبي ذا الكفل ـ أي  : أن  في كتابه »بوذا األكبر حياته وفلسفته« 
إلى كفل المذكور مرتين في القرآن في سورة األنبياء اآلية 85، وسورة ص 
اآلية 84 من زمرة الصابرين واألخيار يشير إلى شاكياموني بوذا ، في حين 
الباحث  ويوضح  )حزقيال(.  النبي  هو  الكفل  ذا  يرون  العلماء  جمهور  أن 
 ، واستو(  )كابيال  عن  المختصر  )كابيال(  لكلمة  تعريب  كفل  أن  القادر  عبد 
كما يقترح أيضًا أن شجرة التين المذكورة في سورة التين اآليات من 1 ـ 5 
هي إشارة إلى بوذا، ألن بوذا حقق االستنارة تحت )شجرة التين( ، وبعض 
العلماء يوافق على هذا الرأي كما ذكر أن البيروني وهو عالم فارسي مسلم 
من التاريخ الهندي في القرن الحادي عشر ذكر بوذا من األنبياء ، بينما يرفض 
بعضهم هذه الشهادة ويقولون: إن البيروني كان يصف حال الناس في الهند 

الذين كانوا يعتبرون بوذا نبيا. انتهى.
ومما ينبغي التنبه له أن )ذا الكفل( الذي ذكره القرآن هو غير )الكفل( الذي 
ذكر في الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه أحمد 
فأتته   ، يتورع عن ذنب عمله  بني إسرائيل ال  الكفل من  ابن عمر:  كان  عن 
من  الرجل  مقعد  منها  قعد  فلما   ، يطأها  أن  على  دينار  ستين  فأعطاها  امرأة 
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امرأته ارتعدت وبكت ، فقال لها : ما يبكيِك.. أَأْكَرْهُتِك ؟ قالت: ال ولكن 
هذا عمٌل لم أعمله قطُّ وإنما َحَمَلْتنِي عليه الحاجة ؟ قال: فتفعليَن هذا ولم 
تفعليه قط ؟ فتركها وقال: اذهبي بالدنانير لِك، ثم قال: والله ال يعصي الله 

الكفل أبدًا ، فمات من ليلته فأصبح مكتوبًا على بابه قد غفر الله للكفل.
وعلى هذا فالكفل رجل آخر غير ذي الكفل المذكور في القرآن، واختلف 
هو  وأنه  )دزفول(  بمدينة  إليران  العربي  الجنوب  في  فقيل  قبره  موقع  في 
جنوب  متر  كيلو   30 بعد  على  )شوش(  بمدينة  المقبور  دانيال  الله  نبي  أبو 

)دزفول( .
وقول آخر إنه بالشام في جبل يشرف على دمشق يقال له )قاسيون( ، وقيل 

في )بلدة الكفل( بالعراق ، وقيل : إنه في فلسطين في بلدة )كفل حارث( .
بالثناء عليه مقرونًا مع األنبياء  القرآن  ابن كثير: والظاهر من ذكره في  قال 
المفسرين  أكثر  عليه  والذي  المشهور،  هو  وهذا   ، ربه  من  مرسل  نبي  أنه 
الرازي:   قال  أجمعين،  والسالم  الصالة  األنبياء عليهم  نبي من  الكفل  ذا  أن 

واألكثرون أنه من األنبياء عليهم السالم. 
وقال ابن كثير: )وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما ُقرن مع األنبياء 

إال وهو نبي( ، 
وقال اآللوسي: وظاهر نظم ذي الكفل في سلك األنبياء عليهم السالم أنه 

منهم، وهو الذي ذهب إليه األكثر.
هو  فقيل:  تعيينه،  في  اخُتِلَف  نبيٌّ  فهو  الكفل  ذو  وأما  عاشور:  ابن  وقال 
إلياس المسمى في كتب اليهود )إيليا(، وقيل: هو خليفة اليسع في نبوة بني 
اليهود، وهو  أنبياء  ُكتب  من  كتاب  له  الذي  )ُعوبديا(  أنه  والظاهر  إسرائيل. 

الكتاب الرابع من الكتب االثني عشر، وتعرف بكتب األنبياء الصغار.
وذهب آخرون إلى أن ذا الكفل ليس بنبي، بل كان رجاًل صالحًا، وقد روي 
عن مجاهد في قوله سبحانه: }وذا الكفل{، قال: رجل صالح غير نبي، تكفل 
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لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه، ويقيمهم له، ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك، 
فسمي: ذا الكفل، وقد استدل الرازي على كون ذي الكفل نبيًّا بأدلة ثالثة:

األول: أن ذا الكفـل يحتمـل أن يكـون لقبًا، وأن يكون اسـمًا، واألقرب أن 
يكـون مفيدًا؛ ألن االسـم إذا أمكن حمله على ما يفيـد، فهو أولى من اللقب. 

إذا ثبـت هـذا، فيقال: )الكفل( هـو النصيب، قـال تعالى: )ڭ ڭ ڭ 
ڭ( ]الحديـد:28[، والظاهـر أن اللـه تعالـى إنمـا سـماه بذلـك على سـبيل 
التعظيـم، فوجـب أن يكـون ذلك الكفـل، هو كفـل الثواب، فهو إنما سـمي 
بذلك؛ ألن عمله وثواب عمله، كان ضعف عمل غيره، وضعف ثواب غيره، 

ولقد كان في زمنه أنبياء، ومن ليس بنبي ال يكون أفضل من األنبياء.
الثاني: أنه تعالى قرن ذكره بذكر إسماعيل وإدريس، والغرض ِذْكُر الفضالء 

من عباده؛ لُيتأسى بهم، وذلك يدل على نبوته.
الثالث: أن السـورة ملقبة بسـورة األنبياء، فكل من ذكره الله تعالى فيها فهو 
نبي، ولم يتعرض القرآن الكريم لقصة هذا النبي من قريب أو بعيد، بل غاية ما 

فعل أن ذكره ِضْمن عدد من األنبياء، وصفهم بالصابرين واألخيار. 
أنبياء  نبيًا من  الله عنهما، قال: »إن  ابن عباس رضي  المفسرون عن  روى 
قبض  أريد  أني  إليه  الله  أوحى  ثم  والنبوة،  الملك  الله  آتاه  إسرائيل،  بني 
ل لك أنه يصلي بالليل  روحك، فاْعِرْض ُمْلَكَك على بني إسرائيل، فمن تكفَّ
حتى يصبح، ويصوم بالنهار فال يفطر، ويقضي بين الناس فال يغضب، فادفع 
شاب،  فقام  بذلك،  وأخبرهم  إسرائيل  بني  في  النبي  ذلك  فقام  إليه،  ملكك 
وقال: أنا أتكفل لك بهذا، فقال في القوم: من هو أكبر منك فاقعد، ثم صاح 
الثانية والثالثة، فقام الرجل، وقال: أتكفل لك بهذه الثالث، فدفع إليه ملكه، 
غريمًا  لي  إن  فقال:  القيلولة،  وقت  فأتاه  إبليس،  فحسده  ضمن،  بما  ووفَّى 
قد ماطلني حقي، وقد دعوته إليك فأبى، فأرسل معي من يأتيك به، فأرسل 
الصباح،  إلى  ليله  إلى صالته، وصلى  القيلولة، ودعا  فاتته  معه، وقعد حتى 
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ثم أتاه من الغد عند القيلولة، فقال: إن الرجل الذي استأذنُتك له في موضع 
كذا، فال تبرح حتى آتيك به، فذهب وبقي منتظرًا حتى فاتته القيلولة، ثم أتاه، 
فقال له: هرب مني، فمضى ذو الكفل إلى صالته، فصلى ليلته حتى أصبح، 
إياك، فأردُت  الله  إبليس وعرفه نفسه، وقال له: حسدُتك على عصمة  فأتاه 
أن أخرجك حتى ال تفي بما تكفلت به، فشكره الله تعالى على ذلك ونبأه، 

فسمي ذا الكفل.
ومن هذه المتابعات تبين أن اإلشارة إلى عالقة مسمى »بوذا« بنبي الله »ذي 
الباحثون يستفاد من  النظر فيما ذكره  ،  وعند عمق  الكفل« ليست مستبعدة 
فٌة عن نبوة ذي الكفل ، والبوذية اآلن ملة  البحث العلمي أن البوذيَة ديانٌة محرَّ
وثنية سائدة في أصقاع الصين والهند وجزيرة سيالن، واإلسالم دين يحرر 

اإلنسانية من الوثنية والكفر إلى عقيدة الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
فالمطلب تقريب الفهم لدى أتباع هذه الديانة كي يرجعوا إلى ذات حقيقتها 
الصحيحة ، فيتحرروا عن شائبة عقيدة الكفر اإلبليسية التي هيمنت في كل 

َفًة دينَهم وفق مراد الشيطان. عصر على أتباع الرسل ، ُمَحرِّ
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الدرس األربعون

ر�ة��ة
�����ة �ب ا �����ح��ا

أ
ا

َوَب��َع��َث ال��ل��ُه أِلَْه����ِل َق��ْرَي��ٍة
 

ُمْرَس�ِل َعْب�ٍد  ُكلِّ  ِم�ْن   َثاَلَث�ًة 

 َحلَّ�ْت بِِه�ْم َصْيَحُة َي�ْوٍم ِمْفَصِل َق��ْد ُذكِ��ُروا في َن��صِّ يٓ��ٓس َوَق��ْد

يشير الناظم إلى رسالة األنبياء الثالثة الذين بعثهم الله إلى القرية المشار 
إليها في سورة يٓٓس بقوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ۓ  ے    ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ٱ  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ (   .
بين مرحلة  ما  األقوال  أرجح  أنها على  المرحلة  المفسرون هذه  وقد ذكر 
»ذي الكفل« ومرحلة يونس عليهما السالم ، وقيل : هم من رسل عيسى عليه 
الثالثة  الرسل  عن  الوصف  السورة  أفاضت  وقد  قتادة،  قول  وهو  السالم، 
وأسماء  القرية  اسم  في  المفسرون  واختلف   ، الرسالة  من  القوم  وموقف 
الرسل، والخالصة التي تهمنا في فقه التحوالت أن هذه المرحلة نموذج من 
نماذج الشعوب الكافرة بالله والرسل ، وقد ذكر أن أولئك القوم عندما سمعوا 
مقالة نبيهم قتلوه ، قيل رجمًا ، وقيل وثبوا فوقه ، وقيل َوطُِؤوُه بأرجلهم حتى 

)ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  القرآن:  وصفها  كما  بالصيحة  الله  وعذبهم  مات 
ٿ ٹ ٹ (   ]يس:29[.
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الدرس الواحد واألربعون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

���� �ع���
�ة��و�لب�
��ة � ��و ���ب

�ب

نِينَ�َوٰى أِلَْه�ِل  الل�ُه  في َحاِضِر الِعَراِق َأْرِض الُموِصِل َوَبَع�َث 
 

الُه�َدٰى إَِل�ٰى  َلُه�ْم  َداعي�ًا  ُيوُن�َس 
 

بِالَج�َدِل َوَجاَه�ُروا  ُب�وا   َفَكذَّ

بَِدْع�َوٍة َوَدع�ا  َذْرع�ًا  الَجَب�ِل َفَض�اَق  َنْح�َو  وَراَغ   َعَلْيِه�ُم 
َبْع�َدُه فتاُب�وا  َعنُْه�ْم  ُمْرَتِح�اًل 

 
َمَه�ِل ُدوَن  الَع�َذاُب   َوُرفِ�َع 

َواْب��ُت��لِ��َي ال��نَّ��بِ��يُّ ف��ي ِرْح��َل��تِ��ِه
 

 َحتَّٰى َرَماُه الُحوَت َعاِري الِحَيِل
فِيِهُم َن��بِ��ّي��ًا  لِ��ْل��َق��ْوِم  ْه�ِر الَخلِي َوَع����اَد  َوُمتُِّع�وا ِحينًا ِمَن الدَّ

 

يشير الناظم إلى مرحلة النبي يونس عليه السالم، وهو النبي الذي بعثه الله 
ألهل نينوى من أرض الموصل بالعراق ، وبقي يدعوهم إلى الله أعوامًا مديدة 
فكذبوه وتمردوا عليه وأصروا على كفرهم وعنادهم ، فدعا عليهم وَقبَِل اللُه 
دعوته وحدد أيام عذابهم كما هو مذكور في كتب التفسير ، وخرج من بين 
بها  أنذرهم  التي  الموعودات  دالئل  ورأوا  العذاب  نزول  وتحققوا  أظهرهم 
يونس عليه السالم، فطلبوه فلم يجدوه ، فما كان منهم إال أن ندموا على ما 
يرفع عنهم  بالدعاء كي  الله  إلى  كان منهم واجتمعوا يصرخون ويتضرعون 

العذاب ، فلما علم الله صدقهم رفع عنهم العذاب قال تعالى: )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ( ]يونس:98[.
وهذا نموذج ال مثال له في مراحل الرساالت السماوية يشير إلى أن مجرى 
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والرجوع  االعتراف  عند  العباد  من  الدعاء  صدق  يرده  قد  والقدر  القضاء 
منهم لربهم ، وأن الرحمة اإللهية تغشى التائبين ولو كان نبيهم قد أيس منهم 
لبعض  الحق  الختبار  مثاالً  فكان   ، عليهم  العذاب  نزول  مستيقنًا  وغادرهم 
صار  بل   ، السماوي  الوحي  انتظار  دون  الذاتي  القرار  اتخاذهم  عند  أنبيائه 
الزلة  عند  الله  إلى  يرجعوا  كي  للعباد  أزليًة  مدرسًة  الحوت  بطن  في  دعاؤه 

والمعصية بقوله تعالى: )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ( ]األنبياء:88[.

وصار يونس عليه السـالم مدرسـًة فـي تاريخ النبوة ، يضـع صلى الله عليه 
وآله وسلم تأكيدًا ذلك على عموم المؤمنين في قوله: »ال ينبغي لعبٍد مسلٍم أن 
يقول: أنا خيٌر من ُيوُنَس ْبِن َمتَّٰى« رواه أحمد )10048(، وفي رواية البخاري: 
»وال أق�وُل: إن أح�دًا خٌيرِ من يوُنَس بِن َمتَّٰى« كتـاب األنبياء )3415(، وقول 
رسـول اللـه صلـى اللـه عليه وآله وسـلم مثـل هذا القـول أيضًا هـو من باب 

التواضع وتعليم أمته ذلك ، وإال فهو أشرف األنبياء بال خالف.
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الدرس الثاني واألربعون

م
�ل�������ل� ل��ة�ه���م��ا ا

��ب �ع��� ر�و ��ى �و�����ا
��ة ��م��و��� ��و ���ب

�ل �ب
����� �مرا

ُمنَْف�ِردًا ِمْفَص�اًل  ُموَس�ٰى  ِل َوَج�اَء  ف�ي َعْهِد ُطْغَي�اِن الُمُل�وِك الُبزَّ
 

َقاُروُنُه�ْم َأْو  َهاَم�اُن  َأْو  فِْرَع�ْوُن 
ُس�ِل   ِعَصاَب�ٌة َقاَم�ْت بَِحْرِب الرُّ

َمْش�ُهوَدٌة �ٌة  ِقصَّ ُموَس�ٰى  ِل ِمي�الُد  الُع�ذَّ لَِبْي�ِت  َتاُب�وٍت  َوَس�ْيُر 
 

ُربَّم�ا َدُع�وُه  َقاَل�ْت  َعَملِ�ي آِس�َيٌة  بَِش�ْيٍء  َيْوم�ًا   َينَْفُعن�ا 
ُتَراِق�ُب الطِّْف�َل الَّ�ِذي َل�ْم َيْأُكِل َوُأْخُت�ُه َكاَن�ْت َعَل�ٰى َخ�ْوٍف به�ا

 

لُِمْرِض�ِع َأُدلُُّك�ْم  َأاَل  َقاَل�ْت 
 

ِل ِم�ْن َأْه�ِل َبْي�ٍت َناِص�ٍح ُمْجمَّ
 

��ِه َف��َواَف��ُق��وه��ا َف���َأَت���ْت بِ��ُأمِّ
 

األََم�ِل بَِمِزي�ِج   َفَأْرَضَعْت�ُه 

َعْينُه�ا ْت  َوَق�رَّ الَوْع�ُد  َوَص�َدَق 
 

 َكَم�ا َأَت�ٰى ف�ي ال�واِرِد الُمَدلَّ�ِل

ِحْكَم�ٍة َأْعَل�ٰى  األَْق�َداِر  َوِحْكَم�ُة 

 

�ِل التََّأمُّ َص�اِدِق  َعْب�ٍد  لِ�ُكلِّ 
 

 َيَخاُف�ُه الِفْرَع�ْوُن في الُمْس�َتْقَبِل َفِحْف�ُظ ُموَس�ٰى َق�َدٌر في َبْي�ِت َمْن
َه�اِدٍف لِ�ُكلِّ  َذْبح�ًا  َقَض�ٰى  َوَق�ْد 

 
 ِمْن َقْوِم ُموَسٰى َفاْنُظِر األَْمَر الَجلِي

في  تاريخيٌّ  مفصٌل  بذلك  وهي  إسرائيل«،  »بني  رسالة  مراحل  أول  وهي 
مراحل النبوة، وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن الوي بن يعقوب 
موسى  وولد  السالم،  عليهما  هارون  أخوه  ومثله  إبراهيم،  بن  إسحاق  بن 
وهارون بعد القضاء على حكم الهكسوس قبل حكم الفراعنة، وكان اليهود 



85

وأخذ   ، باضطهاد شديد  الفراعنة  من  فعوملوا   ، الهكسوس  محسوبين على 
العفو  ، فولد هارون في سنة  بسنة  بني إسرائيل سنة  يذبح من ذكور  فرعون 
وولد موسى في سنة الذبح ، وقصته مع أمه وأخته وعودته إلى بيت فرعون 

مشهورة.
في  ربه  من  موسى  بطلب  كان  ظهوره  أن  إال  األزل  في  نبيًا  هارون  وكان 

)ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ  قوله: 
]طه:35-29[،   ) يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ 

ثم قال: )حب خب مب ىب يب ( ]طه:36[، وفي سورة مريم )پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ( ]مريم:53[.

وهارون هو النبي الوحيد الذي نال النبوة بطلب موسى من ربه دون غيره 
من األنبياء على ما نعلم والله أعلم، وقصة موسى أكثر قصص القران بسطًا 
وشرحًا وتفصياًل من غيره ، مما يجعل نبوته ومرحلته مفصاًل تاريخيًا هامًا في 
دراسة الحياة اإلنسانية من وجهة النظر الشرعية ، وجاءت قصته على مراحل 
متتابعة، وإليها يشير الناظم مبتدًأ بخبر ميالد موسى ووضعه في التابوت وما 
الله  بأمر  النهر، وتوجيهه  التابوت في  الله بعد وضع أم موسى  كان من قدر 
أدلكم  هل   : قالت  حتى  التابوت  تراقب   أخته  وذهاب  فرعون،  منزل  إلى 

على أهل بيت يكفلونه لكم؟ وتحقيق الحق سبحانه الوعد ألم موسى: )ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ (   ]القصص:7[، وعرج الناظم على حكمة 
بذبح كل  أمر  فرعون  أن  مع  السالم  عليه  بها موسى  الله  التي حفظ  األقدار 

مولود يولد في بني إسرائل.
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الدرس الثالث واألربعون

��ى م��د�ة���ب
��ى اأ�ل

�ب ��م��و��� �����ا
ب
د

َعَل�ىٰ َمْجَراه�ا  األَْق�َداُر  الُمنَْقتِ�لوَج�َرِت  لِْلَفَت�ٰى  بَِوْك�ٍز   ُموَس�ٰى 

َمْدَي�ٍن َنْح�َو  الطَِّري�َق  ف�ي ُخْفَي�ِة اْلَلْي�ِل الَبِهي�ِم األَْلَيِل َفَأَخ�َذ 
 

َنَف�ٌر َعَلْيَه�ا  بِْئ�رًا  َأَت�ٰى  لِ�ي َحتَّ�ٰى  بالدُّ َينَْزُح�وَن  َع�اِة  الرُّ  ِم�َن 

 َم�اًء وَولَّ�ٰى َنْح�َو ظِ�لٍّ ُمْخِضِل َفاْسَتْس�َقِت الَبنَاُت ُموَس�ٰى َفَسَقىٰ

َوَج�اَءِت الَفَت�اُة َتْدُع�وُه َعَلٰى اْس��
 

�ِل الُمَرحَّ َثْوبِه�ا  ف�ي   �تِْحيائِه�ا 

َي�َرٰى ال  َأْن  َعَل�ٰى  َمْأُمون�ًا  ف�كاَن 
 

ُجِل  ِمْن ِجْسِمَها ما َهاَج َشْوَق الرَّ

َش�ْرُطُه نِكاح�ًا  ْب�ِر  بِالصَّ  َعْش�ٌر ِمَن األَْع�َواِم َرْع�َي الُغُفِل َوَن�اَل 
��َه��ا َوَع����اَد َن��ْح��َو َق��ْوِم��ِه �ِل َأَت��مَّ التَّنَقُّ َعِجيَب�ِة  ِرْحَل�ٍة  ف�ي 

 

يشير الناظم إلى أحد مفاصل حياة موسى عليه السالم ، ومنها قتله للِقْبطِّي 
)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  القرآن:  كما وصف ذلك 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ (   ]القصص:15[، وما ترتب على هذه الحادثة من تخفي موسى من األقباط 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  )ۈئ  ُيقتل:  أن  مخافَة 
حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
خت مت ىت يت جث مث (   ]القصص:21[، فأخذ الطريق نحو مدين من أرض 
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ڀ(    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  الشام: 
]القصص:22[.

)ڀ ٺ  ولما بلغ مدين رأى الرعاة َيْسُقون من البئر ، كما قال تعالى: 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(   

]القصص:24[.

ويطرق الناظُم القصَة التي أشارت إليها اآليات في سورة القصص ، وما كان 
من أمر ابنة شعيب ومجيئها تدعوه إلى استجابة أبيها ، وفي اآلية اآلتية إشارة 

ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  تعالى:  قال   ، وأدبها  الفتاة  خجل  إلى 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(. 

وذهاب موسى معها يقفوا أثرها ، ويصف القرآن دخول موسى على نبي 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ( شعيب:  الله 

ہ ہ (   ]القصص:25[.
وتدخلت الفتاة التي كان من حظها نكاح موسى: )ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ]القصص:26[، وعرض عليه شعيب األمر: 

)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۆئ ۈئ ۈئ (   ]القصص:27[.
ووافق موسى على العرض األخير ومكث العشر السنوات وتزوج خاللهما 
وصاحب شعيبًا عليه السالم حتى انقض األجل وطلب اإلذن منه بالعود مع 

أهله إلى مصر: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(   ]القصص:29[.
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الدرس الرابع واألربعون

�ة �ة��ا
آ
�ل� ا ال��ة �و ���ر�����ا �ل ا

������م���
�ة

الِمْش�َعِل َف��آَن��َس ال��نَّ��اَر َع��َل��ٰى َم��َس��اَف��ٍة لَِجْل�ِب  األَْه�َل  َفَت�َرَك 
 

َهاَل�ُه َحّت�ٰى  َيْبُل�ُغ  َيَك�ْد  َوَل�ْم 
 

 َصْوُت الُمنَاِدي َأْنَت َعْبِدي ُمْرَسلِي

لِْلُه�َدٰى َداٍع  فِْرَع�ْوَن  إَِل�ٰى  �ِل اِْذَه�ْب  َوالتََّحمُّ والتَّْقِري�ِب  بِاْللِي�ِن 
 

ِل َواْل�ِق َعَلٰى األَْرِض َعَصاَك ال َتَخْف بِالتََّح�وُّ َجاَءْت�َك  َحيَّ�ٍة   ِم�ْن 

ْمِس َتَرٰى َتنَْجلِ�ي َواْدِخْل َيدًا في الَجْيِب َكالشَّ ِحي�َن  اإِلْب�اَلِغ   ُمْعِج�َزًة 

َوَق�اَل ُموَس�ٰى َربِّ َه�ْب ل�ي َس�نَدًا 
 

الَمْحَف�ِل َأَم�اَم  َأْزِري  بِ�ِه  ُأْش�ُدْد 
 

َفَصاَحٌة لِ��َس��انِ��ِه  ف��ي   َلْيَس�ْت َكِمْثلي َفْهَو َدْرئِي َوَس�لِي َه����اُروُن 

إِٰلِه�ِه ِم�ْن  َيْرُج�وُه  َم�ا  َفنَ�اَل 
 

َوَنِسَي األَْهَل َعَلٰى الَواِدي الَخلِي
 

ُم��تَّ��ِج��ه��ًا بِ��َع��ْق��لِ��ِه َوُروِح�����ِه

 

 ُمتَِّخ�ذًا َس�ْيَر الَفَت�ٰى الُمْس�َتْعِجِل
يشير الناظم إلى مرحلة التجلي التي منَّ الله بها على موسى وهو في طريق 
تعاني  أن زوجته كانت حينها  اآلثار  ، وقد ذكرت  إلى مصر  أهله  عودته مع 

من الطلق فرأى النار على بعد فقال: )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
(   ]طه:10[، ولكنها كانت المناجاُة المعبَُّر عنها في قوله  ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
لموسى  وجرى  ]مريم:52[،     ) پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى: 

في تلك الساعة العظيمة أمر جلل بدأ بالصوت الذي سمعه: )چ چ 
وئ  ەئ  ەئ  )ائ  طه:  سورة  وفي  ]القصص:30[،     ) ڇ  ڇ  ڇ  چ 
پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 



89

ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
)ڃ چ چ  ]طه:16[ حتى قال له :  ڄ ڃ ڃ ڃ(   
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
گڳ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے (   ]طه:23[ .
وأدت المناجاة بين موسى وربه إلى أن استخلص منها:

• حمل الرسالة إلى فرعون من قومه ودعوتهم إلى الله.	
• طلبه أخاه هارون وزيرًا وعضدًا ، فنال مطلبه.	
• حال 	 مستعرضًا  حياته  في  له  الله  رعاية  بتذكيره  موسى  على  الله  ِمنّة 

أمه حالة إلقائها له في التابوت ، ووصوله إلى فرعون ، وإلقاء المحبة 
في  بقولها  إبقاءه حيًا  التي طلبت   ، آسية  قلب  في  الحادثة  بتلك  عليه 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ  القصص:  سورة 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ (   ]القصص:9[. واستعرض  
الحق سبحانه ما فعلته أخُته ،  وداللتها على أم موسى كي تقر عينها 
وال تحزن، وذّكره بحادثة القتل التي جرت على يده للقبطي وما أصابه 
من الهم والغم لذلك، فأجرى الله األسباب لنجاته وأبلغه إلى مدين 

ليمكث فيها عددًا من السنين: )ڳ ڳ(   ]طه:41[.
• مخاطبة الحق لموسى وهارون معًا في تلك الساعة: )ڻ ڻ ۀ 	

ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے (   ]طه:44[.
 ، وأغنامه  زوجته  تاركًا  حينه  في  موسى  من  بالتوجه  المحاورة  وتنتهي 

مجتهدًا في الوصول إلى مصر ألداء األمانة.
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الدرس الخامس واألربعون

ب
�ع
� �ل���ب���ل� �ب��دء ا ���ر �و

��ى �����
��ى اأ�ل

��ة ��م��و��� �ع��ود

الَعلِ�ي َوَج�اَء ُموَس�ٰى َنْح�َو ِمْص�ٍر َداِعي�ًا َم�ْواَلُه  بِِدي�ِن  لَِقْوِم�ِه 

 

َأْكَرَم�ُه َم�ا  َه�اُروَن  َوُمْخبِ�رًا 
 

َم�ْواَلُه بِالَمنِْح الَمِديِد األَْش�َمِل
 

ُطْغَيانِ�ِه ِم�ْن  فِْرَع�ْوَن  ُمَح�ّذرًا 
 

َوَطالِب�ًا َفكَّ الِحَص�اِر الَمْرِحلي
 

َقاَل�ُه ِمّم�ا  الِفْرَع�ْوُن  بُّ الَعلِ�ي َفَغِض�َب   َوَق�اَل لِْلَق�ْوِم أن�ا ال�رَّ

َقاتِ�ٍل َب�اٍغ  َغْي�َر  ُموَس�ٰى  كاَن  َوَمنِْزلِي َم�ا  نِْعَمتِي  في  ْيُتُه   َربَّ

َأْدُعوُك�ُم إِنَّم�ا  ُموَس�ٰى  لِ�ي َفَق�اَل  َتَوكُّ ك�ذا  َأْم�ِري  َل�ُه   لَِم�ْن 

يشير الناظم إلى المرحلة الهامة من حياة موسى عليه السالم ، وهي مرحلة 
سورة  في  عنه  ذلك  القرآن  وصف  كما  ومأله  فرعون  إلى  الرسالة  حمل 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  )ەئ  الشعراء: 
جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ختٱ  حت  جت  يب  ىب  مب  خب 
ٿ(    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 

)ڤ  فرعون:  يقول  وموسى  فرعون  بين  الحاد  الحوار  ودار  ]الشعراء:21-16[، 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ (   

]الشعراء:31-23[.
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الدرس السادس واألربعون

�ر
م �ب��ا�ل������

���ع��ا
�ة �ل� ا �ة �و �ة��ا

آ
�ل�  ا

ب
����
���ر�

آَي�ًة ِمنْ�ُه  الِفْرَع�ْوُن  �ا َب�َدْت َولَّ�ٰى َوَراَء الَمْحَف�ِل َوَطَل�َب  َلمَّ
َرْأَي�ُه  ُيْملِ�ي  فِْرَع�ْوُن  َي�َزْل  َوَل�ْم 

 َوَق�اَل ٰه�ذا َس�اِحٌر َقْد َح�اَك لي 
ِمْهنَتِ�ِه ف�ي  األَْمَث�اَل  َفْلَتْجَمُع�وا 

 
بِالَفَش�ِل َبْينَُه�ْم  َيُب�وَء  َحتَّ�ٰى 

 
َمْش�ُهوَدٍة ِزينَ�ٍة  ف�ي  َأْلُق�وا م�ا بَِأْيِديُك�ْم إَِل�ْي َواْجَتَمُع�وا  َوَق�اَل 

 

َب�َدْت َوَحيَّ�اٌت  َتْس�َعٰى  َعَق�اِرٌب 
 

َمْهَزلِ�ي بِِس�ْحٍر  الَقْل�َب  ُتَزْل�ِزُل 
 

 َحتَّ�ٰى َأَتاُه الَوْحُي ِم�ْن َربٍّ َعلِي َوَخاَف ُموَسٰى ِمْن َرِهيِب ِسْحِرِهْم
ُهْم َأْل�ِق َعَصاَك َس�ْوَف ُتْكَفٰى َش�رَّ

 َفاْلَتَقَمْتُه�ْم َل�ْم َت�َذْر ِم�ْن َأْحُب�ِل 
فم�ا �اِت  الَمنَصَّ َنْح�َو  َأْبَق�ْت َلُه�ْم ِم�ْن ُمْدبِ�ٍر َأْو ُمْقبِِل َواتََّجَه�ْت 

 

َش��اَه��دوا ا  َلمَّ ��ِه  لِ��لّٰ ُمَق�ِل َوَس��َج��ُدوا  ِم�ْن  َبَك�ْت  َوَك�ْم   آَياتِ�ِه 

بما  النبوة  حقيقة  إثبات  حول  الصعب  االختبار  مفصل  إلى  الناظم  يشير 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ  آيات،  من  معه 
أصابه  أن  بعد  أمره  وتمالك  غضبًا  فرعون  فاشتاط  ]الشعراء:33-32[،     ) ۅ 

وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  )ې  وقال:   ، اآليات  من  الخوف 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ىئ ىئی ی ی ی (   ]الشعراء:34-37[، واتفق القوم على 

يوم الزينة وقال لهم موسى: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ (   
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]طه:59[، وكان االجتماع الموعود في حينه ، ووصف الله سبحانه هذا الموقف 

في أكثر من سورة من سور القرآن ومنها سورة طه حيث قال: )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ 
]طه:70-65[،     ) گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ 
وغمر المكان الفوضى والخوف ، واتجهت الحية إلى حيث يجلس الفرعون 

وملئه فولوا هاربين خائفين ، وأخذ موسى عصاه لتعود سيرتها األولى.
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الدرس السابع واألربعون

�ر��ة
س���ب ا�ل������

���ة���ب ��
��س���ب �ل���م��وأ �ل ا

��مة���
��ب �و��ة ع��و

ر�
ب
�ب��بر�و�ة ���

�

َوَل�ْم َيَك�ْد فِْرَع�ْوُن َيْحِم�ي َنْفَس�ُه
 َحتَّ�ٰى َقَض�ٰى بَِقْط�ِع ُكلِّ ِمْفَصِل 

ِه�ْم لَِربِّ َس�َجُدوا  َق�ْد  َم�ْن  الَمَث�ِل لِ�ُكلِّ  ُمنَْف�ِرٍد ف�ي  َمْش�َهٍد  ف�ي 
 

َمْبَلغًا َرّب���ي  آي���اُت  ِمْن َق�ْوِم فِْرَع�ْوَن بَِح�اٍل ُمْخِذِل َوَب��َل��َغ��ْت 
 

َس�اَحتِِه ف�ي  الِفْرَع�ْوُن  الُمَجْلِج�ِل َوَجَم�َع  بَِصْوتِ�ِه  َأْقَواَم�ُه 
 

هن�ا الُمْل�ُك  ل�ي  َأَلْي�َس  َوإَِل�ْي َناَداُه�ُم  ِمنّ�ي  األَْنه�اُر  َوٰه�ِذِه 
 

َيْزُعُمُه�ْم َوَم�ْن  ُموَس�ٰى  َفْلَيْأتِنِ�ي 
 

َعَل�ْي َيْعُل�و  آَخ�ٍر  َربٍّ   َأْم�اَلُك 
َذَه�ٍب ِم�ْن  َأْس�ِوَرًة   َفالَماُل مالي وَجِميُع األَْرِض لي َأْمنَُحُه�ْم 

َحْضَرتِ�ِه ف�ي  األَْق�َواُم  َفاْفَتَت�َن 
 

�ا َعَراُهْم ِمْن ُصنُ�وِف الِحَيِل ِممَّ
 

فِيِه�ُم الَب�اَلَء  �ُه  اللّٰ ُتلِ�ي َوَضاَع�َف  النَّ�صُّ  به�ا  آي�اٍت  بَِعْش�ِر 
 

ُيْطلَِقُه�ْم َأْن  الِفْرَع�ْوُن  اإِلبِ�ِل َوَقبِ�َل  ُمُت�وِن  َعَل�ٰى   َفَخَرُج�وا 

َوَخْيَلُه�ْم َمَتاَعُه�ْم  َوَأْخَرُج�وا 
 

 َوَم�ا َلُه�ْم ِم�ْن َث�َرَواٍت َوُحلِ�ي

ُيشير الناظم إلى نتائج العرض العام الذي أراد فرعون من خالله أن يكشف 
سحر موسى كما كان يظن ذلك ، فانقلب األمر إلى إيمان السحرة وسجودهم 
أمر بصلب  ، حيث  فرعون طغيانًا وجبروتًا  زاد  مما   ، كله  المحفل  أمام  لله 
الله  وصف  وقد  خالف،  من  وأرجلهم  أيديهم  وتقطيع  المؤمنين  السحرة 
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ڳ ڳ  ڳ  گ ڳ  )گ  طه:  سورة  في  بقوله  الحالة  هذه  وتعالى  سبحانه 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې (   ]طه:72[.
لموسى،  التحدي  في  األولى  تجربته  من  منفعاًل  مهزومًا  فرعون  وخرج 
وشعر بحاجته إلى إعادة الثقة في نفوس أتباعه وقومه، فجمعهم وقام فيهم 
خطيبًا مهددًا ومتوعدًا وساخرًا من موسى ودعوته، وإلى ذلك تشير اآليات 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  الزخرف:  سورة  في 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڱ  ڳ ڱ  ڳ ڳ ڳ  گ گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ 

خُرف:54-51[. ہ (   ]الزُّ
على  منه  يطلع  صرح  ببناء  وزيره  هامان  فأمر  وغليانه  فرعون  طغيان  وزاد 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  تعالى:  قال  موسى  إله 
گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں(   ]غافر:37-36[ 
، ويشير الناظم إلى ما ابتلى الله به قوم فرعون من اآليات المذكورة في سورة 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  )ڃ  األعراف: 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ (   ]األعراف:133[.

ليخرجوا  إسرائيل  بني  إطالق  في  فرعون  ينازعان  وهارون  موسى  وبقي 
من مصر إلى األرض المقدسة، وكان فرعون في كل مرة من حصول اآليات 
تعالى في سورة  قال   ، األخيرة  المرة  كانت  ، حتى  ثم يخلف وعده  يعدهم 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ  األعراف: 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
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   ) ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 
مكيدة  لهم  َر  وَدبَّ خروجهم  فرعون  َقبَِل  المطاف  آخر  وفي  ]األعراف:135-134[، 

ما  بعد ذلك اإلطالق حليهم ومتاعهم وكل  إسرائيل  بنو  ، وجمع  نفسه  في 
يملكونه، واتجهوا نحو البحر األحمر في طريقهم إلى صحراء سيناء مع نبيهم 

   ) )ې ې ې ې ى ى ائ ائ  تعالى:  قال  موسى وهارون 
]الشعراء:52[ ، وفي سورة طه )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ (   ]طه:79[.
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الدرس الثامن واألربعون
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َيْتَبَعُه�ْم َأْن  الِفْرَع�ْوُن  َر  َوَق�رَّ
 

بَِقْوِمِه في َحْشِد َجْيٍش َجْحَفِل
 

ِمنُْه�ُم غائُِض�وَن  إّن�ا  َوَح�ِذُروَن ِمْن ُصنُ�وِف الِحَيِل َوَق�اَل 
 

َفُأْخِرُجوا ِم�ْن َزْرِعِهْم َوَضْرِعِهْم
 

 َوَنْعَمٍة َكاَن�ْت َوَعْيٍش َمْخَملِي
ِميَعاُده�ا َأَت�ٰى  َق�ْد  َربِّ�ي  ْت بِالَقَضاِء الَفْيَصِل َأْق�َداُر  ْت َوَعمَّ  َتمَّ
َطِريِق�ِه ف�ي  فِْرَع�ْوُن  َي�َزْل  َوَل�ْم 

 
 ُماَلِحق�ًا ُموَس�ٰى بِ�ُكلِّ َعَج�ِل

��ِل َحتَّٰى َت�َراَءٰى الَقْوَم ِرْئي�ًا واِضحًا  َم��َس��اَف��ًة َق��ِري��َب��َة ال��تَّ��َوصُّ
�ِه لَِربِّ َداِعي�ًا  ُموَس�ٰى  َفَق�اَم 

 
الُجَم�ِل بَِعظِي�ِم   َوُمْس�َتِغيثًا 

 َفاْنَفَل�َق الَبْح�ُر اْنِف�اَلَق الَجَبِل َفِقي�َل َفاْض�ِرْب بَِعَص�اَك َهاُهن�ا

َوَصاَرِت األَْرُض َيَباس�ًا فَمَش�ٰى
 ُموَسٰى َوَمْن في َرْكبِِه الُمْرَتِحِل 

َمَه�ِل َوَج�اَوُزوا الَبْحَر َوُهْم في َدْهَش�ٍة ُدوَن  الِفْرَع�ْوُن   َوَلِح�َق 

�ٍة ُلجَّ ف�ي  َبَلُغ�وا  َم�ا  إذا  �ِل َحتَّ�ٰى  َتَمهُّ ب�ال  الَم�ْوُج  َواَراُه�ُم 
َلْحَظ�ٍة  ف�ي  َجِميُعُه�ْم  َوَغِرُق�وا 

 
اْنِقَط�اِع الِحَي�ِل َبْع�َد  َمْوُقوَت�ٍة 

 

َعَل�ٰى فِْرَع�ْوَن  ُجثَّ�ُة  َظْهِر ِمَياِه الَبْحِر ِجْس�مًا ُمْمَتلِي َوُأْلِقَي�ْت 
 

موقعه  إلبراز  اإلعالمية  وسائله  كافة  فرعون  حشد  إلى  الناظم  يشير 
الفرعوني واستحقاقه الملك فجمع قومه وقام فيهم خطيبًا : )ڄ ڄ 
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃ ڃ چ چ چ چ  ڃ ڃ 
گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ 
ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

خُرف:54-51[. ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ( ]الزُّ
د من تأجيج قومه وإظهار تحديه السافر: )ڑ  وازداد طغيان فرعون وصعَّ
ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ( ]غافر:37[.
طلبه  الذي  الصرح  لتشييد  إسرائيل  بني  ر  سخَّ فرعون  أن  اآلثار  في  وجاء 
من هامان ، وكان يعذب من لم يقم بالمشاركة أو يتهاون في عمله ، فقال بنو 

إسرائيل لموسى: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ۇئ ۆئ ( ]األعراف:129[.
ولما أيس موسى من فرعون وقومه وشعر أن طائفة المؤمنين به لن يزدادوا 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعالى:  قال  معه  آمن  ممن  أكثر 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
وقومه  موسى  الحق  وجه  العصيبة  المرحلة  هذه  وفي  ]يونس:83[،   ) گ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  والعبادة  الطاعة  من  لمزيد 
 ) ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

)ڳ  ه موسى قوَمه للصبر والتحمل لألذى في سبيل الله:  ]يونس:87[، ووجَّ

ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ( ]يونس:86-84[ .
واتجه موسى إلى ربه يشكو ظلم فرعون وجبروته قائال: )ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
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ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  حبٱ  جب 

ڀ ( ]يونس:89-88[.
َوَع�ٰى لَِم�ْن  َباِقَي�ًة  َت�َزْل  ِل َوَل�ْم  َوَأوَّ آِلِخ����ٍر  َت���ْذكِ���َرًة 

 

يشير الناظم إلى انتقام الحق من جبابرة الكفر والظلم المجاهرين بالتحدي 
والتعدي بعد اإلهمال ، وكيف كان مصيرهم المحتوم ، فبعد أن سار موسى 
خلفهم  بجيوشه  فرعوُن  ك  تحرَّ وأبنائهم  بأموالهم  المشرق  جهة  بقومه 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  )ەئ  تعالى:  قال 
ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئېئ 
يئجب حب خب مبىب يب جت حت ختمت ىت 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  يتٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ 

ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ (   ]الشعراء:64-53[.
ساعة  فرعون  وحالة  الغرق  موقَف  اآلياُت  َرت  صوَّ يونس  سورة  وفي 

الغرق: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ(   ]يونس:90[.
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الدرس التاسع واألربعون

��سة���ة
�عب �ىة �ل���ل��ط��وا

��م�
����ةر ا�ل��ح��ة

�ل������ ا

َمْرَحَل�ٍة َع�ْن  �َتاُر  السِّ �ِل َوُأْس�ِدَل  َتَعقُّ ِذي  لِ�ُكلِّ  َتْبِص�َرًة 
 

فيه�ا َطَغ�ٰى فِْرَع�ْوُن في ُس�ْلَطانِِه
 

�ِل التََّمحُّ ف�ي  َهاَم�اُن   َوِمْثُل�ُه 
َأْمَوالِ�ِه ف�ي  َق�اُروُن  وبعده�م 

 
ِل َوالتََّم�وُّ بِالَم�اِل   ُمْس�َتْكبِرًا 

َمِصيُرُه�ْم َوَم�ْن َبَغ�ٰى ُمْس�َتْكبِرًا
 

في النَّاِر َمْذُؤومًا َرِهيَن األَْسَفِل
 

وانتهت مرحلٌة كاملٌة بُعَجِرها وُبَجِرها ، وأشرقْت على عالم بني إسرائيل 
الجديد،  اإليماني  وبالمجتمع  الربانية  بالمعجزة  واالنبهار  االنتصار  شمس 
قلوبهم  تهفو  حيث  إلى  متوجهين  سيناء  صحراء  في  إسرائيل  بنو  وسار 
وأرواحهم إلى األرض المقدسة ؛ ولكن بني إسرائيل كانوا خليطًا من األفكار 
والرؤى والمواقف ، ونماذج من االنتماء والوالء والبراء ، وكانوا بادئ ذي 
بدء مجتِمِعي الرأِي تحت هيبِة موسى وهارون ، وما تهيأ لهم في مسيرتهم 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  المتالحقة  المعجزات  من 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]األعراف:160[ .

بدء  حتى  البحر  تجاوزهم  منذ  لهم  مرافقًة  الربانيُة  المنُح  هذه  وكانت 
االنحرافات الفكرية فيهم.
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الدرس الخمسون

�ل
���
ة
�أ��م �ىة اأ����را

� ��ة �ب��ب �حب��ا
� �ر �و�ب
�� �ل��ب �ورب ا �حب��ا

� م��ا ��ب���ع��د �ة

َقْوِم�ِه بَِجِمي�ِع  ُموَس�ٰى  �ِل َوَس�اَر  بِالتَّنَقُّ ْح�َراِء  الصَّ َواِس�ِع  ف�ي 
 

َتنَْتِه�ي ال  ِرْحَل�ٍة  ف�ي  �ِل َمْوِعُدُه�ْم  الُمَبجَّ الَمْق�ِدِس  بَِبْي�ِت  إاِّل 
 

َعَجب�ًا فِيِه�ْم  �ْيَطاُن  الشَّ  َرْغ�َم الَّ�ِذي َق�ْد َناَلُهْم ِم�ْن َأَمِل َوَأْظَه�َر 

َفاِض�ٍح َه�اَلٍك  ِم�ْن  َرَأْوُه  َج�ِل َوَم�ا  الدَّ َرْم�ِز  الِفْرَع�ْوِن   لُِزْم�َرِة 

َق�ْد َوَع�ُدوُه ِم�ْن َكثِي�ِر الِمْق�َوِل َفَش�َغُلوا ُموَس�ٰى َوَم�ا َأْوَف�ْوا بم�ا
 

�ٍة ُأمَّ ف�ي  َعَب�ُروا  الطَِّري�ِق  َوفِ�ي 
 

َهْيَكلِ�ي بِنَ�اٍء  ف�ي  إِٰل�ٌه   َلُه�ْم 

ِمْثَل�ُه إِٰله�ًا  ُموَس�ٰى  بِالَمَث�ِل َفَطاَلُب�وا  َجاِه�اًل  ُموَس�ٰى   َكَأنَّ 

الَولِ�ي َفاْس�َتْوَقَف الَجْم�َع وَن�اَدٰى فِيِه�ُم ٰه�ذا  َوَباطِ�ٌل   ُمَتبَّ�ٌر 
َلُك�ْم الَبْح�َر  َفَل�َق  َم�ْن  َولِيُُّك�ْم 

 
�بِيِل األَْمَث�ِل  َوَم�ْن َهَداُك�ْم لِلسَّ

يشير الناظم إلى االنحرافات التي طرأت على بني إسرائيل بعد تجاوز البحر 
وهالك فرعون ، ومنها طلب اآللهة مثلما لغيرهم ، حيث عبروا في طريقهم 
على أمة من األمم يعبدون صنما اتخذوه إلهًا من دون الله فما كان من بني 
إسرائيل إال أن أعجبوا بما رأو واجتمعوا على نبيهم موسى يطالبونه أن يجعل 
السالم  عليه  موسى  عليهم  فغضب   ### أولئك  كعبادة  يعبدونه  صنمًا  لهم 

ٻ ٻ  )ٱ   : تعالى  قال  والدنائة  والسخف  بالجهالة  ووصمهم 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
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ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ  ]األعــراف:139[.   ) ڄ 
چ ڇ ڇ(   ]األعراف:140[ وذكرهم بآل الله ونعمائه عليهم 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  بقوله:  القرآن  ذلك  عن  عبر  كما 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ک ک ک گ گ گ(   ]األعراف:141[.
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الدرس الواحد الخمسون

�ب��   ر
�ل���م��ة ء �ل�������ك��ا ����لة���ب��ا

��ى �ط��ور �
��ى اأ�ل

�ب ��م��و���
� ر�و

���ب

ْحٰم�ُن ُموَس�ٰى َمْوِع�دًا َوَأْوَع�َد الرَّ
 

الَجَب�ِل ُط�وِر  ِعنْ�َد  لِْلِْلتَِق�اِء 

 

َفْوَقه�ا الَح�قُّ َعْش�رًا  َوَزاَد  الَب�َدِل َش�ْهرًا  َمَق�اَم  َه�اُروُن   َوَق�اَم 

بني  تجاوز  بعد  المرحلة   هذه  تحوالت  من  جرى  ما  إلى  الناظم  يشير 
أن  بعد   ، ربه  لمكالمة  الطور  جبل  إلى  موسى  وذهاب   ، البحر  إسرائيل 
أمره الله بصيام ثالثين يومًا أتمها بعشر فصارت أربعين يومًا، وعند توجهه 
استخلف هارون بدالً عنه في نصح بني إسرائيل وحسن رعايتهم وتوجيههم، 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ( تعالى:  قال 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ھ ھ (   ]األعراف:142[.
وكان تحذير موسى ملمحًا لما يتوقعه من بعده من إفساد في قومه ، وقد 
فكانت  الصيام  من  المقرر  موعده  أكمل  فموسى  وتوقعه،  حدسه  صدق 
ثالثين يومًا من شهر ذي القعدة وأتمها بعشر من ذي الحجة، وكان التكليم 
يوم العاشر موافقًا ليوم النحر في اإلسالم، وطلب موسى من ربه رؤيَته فأمره 

أن ينظر إلى الجبل فكان ما كان قال تعالى: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ (   ]األعراف:143[.
ونال موسى من ربه ما ناله من االصطفاء والقرب والمكالمة )ٱ ٻ 



103

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
والحرام  الحالل  تفصيُل  فيها  األلواَح  اللُه  ومنحه  ]األعراف:144[،     ) ٺ 

ٺ  )ٺ  تعالى:  قال   ، واآلثام  المعاصي  في  الوقوع  عن  ومواعُظ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ ڦ ڦ (   ]األعراف:145[.
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الدرس الثاني والخمسون

�ل
���ب���
�ل �ب��ا�����ع

���
ة
�أ��م �ىة اأ����را

� ���ب��ة �ب��ب
��لة
��ب

له�م الِعْج�َل  َنَص�َب  َكَل�ِلوالّس�امِريُّ  ُدوَن  َيُخ�وُر  َذَه�ٍب  ِم�ْن 
َفْلَتْعُب�ُدوا ُك�ْم  َربُّ ٰه�ذا  ُبوا َهاُروَن ذا النُّْصِح الَجلِيَوَق�اَل  َوَكذَّ
ُمنَْفِع�اًل َعِج�اًل  ُموس�ٰى  الَمْحَف�ِلَوَع�اَد  َأَم�اَم  ه�اروَن  َيُج�رُّ 
اِمِري ُبلِ�ي وَش�دَّ ُموَس�ٰى َنْحَو َذاِت السَّ َق�ْد  َعّم�ا  إِّي�اُه   ُمَس�ائاًِل 
َأْس�َراِرِه َع�ن  األَْوَراَق  َفَكَش�َف 

 
َجِل  َوم�ا َعن�اُه ِم�ْن ُصنُ�وِف الدَّ

َأب�دًا َمَس�اَس  ال  َفاْذَه�ْب   َمْوِع�ُدَك الَمْق�ُدوُر ِعنْ�َد األََجِل َفَق�اَل 

َبِق�ي َم�ا  َوَذرَّ  الِعْج�َل  ماِد ف�ي الِخَضمِّ الُمْمَتلي َوَأْح�َرَق   ِمَن الرَّ

يشير الناظم إلى إخبار الحق سبحانه وتعالى موسى بما صنعه قومه من بعده 
فقـال: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ (   ]طـه:85[ )ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ (   ]طه:88[.
واشـتد غضب موسـى لمـا فعلـه قومه من بعـده، وعـاد إليهم غاضبـًا كما 

وصفته اآليات من سـورة األعـراف: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ (   ]األعراف:150[.
كمـا أشـار الناظم إلى أن السـامري رجٌل من بني إسـرائيل اسـمه هارون ، 
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وفـي رواية موسـى، وأنـه رباه جبريـل وعّلمـه، وكان ممـا َعِلَمه تأثيـُر حافر 
فـرس جبريـل على تربة األرض ، وأنه أخذ من هـذه التربة وحفظها معه حتى 
اسـتخدمها في فتنـة قومه بإحيـاء العجل، وقـد أثبت القرآن حـول هذا األمر 

حـوار موسـى معـه بعد اتخـاذ العجـل فقـال: )ہ ھ ھ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ( ]طـه:96[، وفـي هـذه اآليـة تحليـل 

خطير عن السامري:
التحليل األول: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ( أي: لديَّ ِعْلٌم ال يعرفونه.

التحلي�ل الثاني: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(، إثبـاٌت لَتَميُِّزه بعلم 
األثر الذي قبض منه القبضة.

التحليل الثالث: تأثيُر وتسـويُل النفس في اسـتغالل ذهاب موسى، وحبك 
القصة التي تبنّاها في إفساد بني إسرائيل.

التحلي�ل الراب�ع: َأْخُذُه الُحِلـيَّ المودوعَة لدى بني إسـرائيل، وبدُء صناعته 
للعجل الذهبي التمثال، وفيه ملحٌظ الهتمام السـامري بالصناعة، وتسخيرها 
في خدمة الكفر، ونجاحه في صياغة األسـلوب المسرحي بين خوار العجل، 
وبين عقول بني إسـرائيل الذين إصابتهـم الفتنة، وانخدعوا بالعجل اإلله كما 

سماه القرآن: )ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ( ]طه:97[. 
وثبتـت التهمـة الشـرعية علـى السـامري بالكفـر وخـداع بنـي إسـرائيل 
واسـتدراجهم بالخدعـة والحيلة ؛ إلفسـاد عقيدة التوحيد التـي علمهم إياها 
موسـى، ومـع ِعَظِم هـذه الجريمة إال أن موسـى اكتفى بإجـراء الحرق لإلله 
المصنوع، وأما شخصية السامري فلم يجِر عليها أيُّ ُحْكٍم َشْرِعيٍّ وال عقاٍب 

جزائيٍّ قال له )ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ( ]طه:97[.
واختلـف المفسـرون فـي تفسـير ذلـك ، ففريٌق قال: إن موسـى دعـا عليه 
بالحمـى المعديـة وَطَرَده شـرَّ َطـْرَدٍة، وظـل يتخبط فـي ِعّلته هاربـًا من نقل 
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عدواه إلى غيره، وانتقل المفسـرون من المتابعة لذات السـامري وهويته إلى 
اإلجراءات المتخذة ضد العجل المصنوع. 

ومع إقرار التفسير الذي تناولوه لكنهم لم يكشفوا النقاب عن هذه الشخصية 
المحمية من القتل على ارتكاب جريمة الكفر واإلضالل، والذي نرجحه في 
األمـر وال تنفيه النصوص وال تتعارض معه أن هناك عالقٌة أكيدٌة بين مسـمى 
السـامري وبين الدجال الذي يظهر في آخر الزمان، وأن أسـلوب الحوار منه 
مـع موسـى وعدم اتخـاذ إجراء يتالءم مع غيرة موسـى ، الذي لـم يترك حتى 

ُه من رأسـه ولحيته )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  أخاه هارون فَجرَّ
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ( ]طه:94[.
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الدرس الثالث والخمسون

�ل ؟
� ال��د�حب��ا ه��و ا

�ىة ��
�مر� ل������ا

� �ل ا
������

َبْعَدم�ا الّس�اِمِريِّ  َيْس�َتْمِهِل ُغُم�وُض َش�ْأِن  َوَل�ْم  ُموَس�ٰى   َأْطَلَق�ُه 
إَِجاَب�ٌة ل�ه  م�ا  ُس�ؤاالً  َوَب�اَب َبْحٍث ُموِغ�ٍل في الَجَدِل َظ�لَّ 

 

َجِل َف��ال��ّس��اِم��ِريُّ َأْم����ُرُه ُم��َش��ابِ��ٌه  في َبْعِض َأْحواٍل بَِش�ْيِخ الدَّ

َمْبَحث�ًا ٰه�ذا  َح�ْوَل  َجَمْعنَ�ا  َوَق�ْد 
 

ِل �اَعِة الُمَفصَّ ِم�ْن فِْقِه ِعْل�ِم السَّ

 

َتَش�اُبٍه ف�ي  األَْم�َر  َأنَّ  ُيِش�يُر 
 

 ُمَحيِّ�ٍر ُيْفِض�ي اْزِدَياَد الُمْش�كِِل

يخص الناظم هذه المسألة بفصل خاص يتضمن إثارة الكالم حول هوية 
السامري وعالقته بالدجال، ورغم أن العلماء أيضًا سكتوا عنه ونقلوا ما نقله 
الكفر عليه،  السابقون في شأن تفسير موقف موسى معه بعد ثبوت  العلماء 
الله  فأمر  العجل،  الذين عبدوا  استحقها  الموت كما  بذلك عقوبة  واستحق 
موسى أن يجعل تطهيرهم  في َقْتِل ُكلِّ َمْن َعَبَد العجَل من بني إسرائيل، لكن 

هذا الحكَم لم ينله من كان سببًا في المشكلة من أساسها، وهو السامري..
فمن يا ترى هذا المخلوق الذي لم َيْقِدر موسى عليه؟ 

إن هذا المخلوَق غيُر مقدوٍر عليه بأمر الله كما جاء في اإلشارة الضمنية من 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا عمر لّما َهمَّ بقتل ابن صياد 
معتبرًا أنه الدجال بعينه ، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: »إِْن َيُكْن ُهَو َفَلْن 
َط َعَلْيِه«، فثبتت المشـابهُة في حكم البقاء لهذه الشـخصية المجهولة مع  ُتَس�لَّ
أن ابن صياد لو ُقتِل فلن يعدَو كوَنه رجاًل من بني إسرائيل شك رسول الله في 

أمره، ولم ُيْفِصِح الَوْحُي عنه ببياٍن.
بالدجال ذاته،  المباشرة  العالقة  السامري فهناك عدة عوامل تشير إلى  أما 
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اإلثبات  في  حجًة  وليست   ، النصوص  فهم  من  مستخَلَصٌة  العوامل  وهذه 
لشخصيته.

يكون  أن  من  بمستبعد  ليس  األمر  فإن  البحثية  نظري  وجهة  من  ولكن 
السامريُّ هو الدجال وإن لم يكن لدينا دليٌل قاطٌع في ذلك .

فالمعلوم أن الدجال شخصيٌة موصوفٌة في النصوص بصفات متنوعة:
تربيُة جبريل وتعليمه ، ومن تعليمه َعَرَف ِسرَّ األثر.. 1
خروجه إلى الحياة االجتماعية في عهد موسى ، وموقُفه موافٌق لمن . 2

رباه جبريل.
تأكيد النصوص على كونه من الُمنَْظِرين، والُمنَْظُرون يحملون حصانًة . 3

أزليًة في البقاء إلى أن يأتي وعد الله، وال َيْقِدُر نبيٌّ وال من دونه أن ُيوقف 
شخصيتان  والشيطان  والدجال  اإلنسانية،  الحياة  في  السلبي  َدْوَرُهم 
ُمنَْظَرَتاِن إلى أن يأتي وعُد كلٍّ منهما في حينه، وعيسى والَخِضُر على 

قول ُمنَْظراِن إيجابّياِن إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعوال.
اَل : . 4 جَّ قولـه صلى الله عليه واله وسـلم: »َما ِمْن َنبِيٍّ إال َوَأْن�َذَر َقْوَمُه الدَّ

ُن�وٌح َوَم�ْن َبْعَدُه ، وإِّن�ي ُأْنِذُرُكُموُه.. الحديَث«، أو كما قالوا: اإلشـارُة 
َعَة الظهور في كل  المسـتنبطُة من النص أن شخصيَة الدجال كانت متوقَّ

عصر من العصور السابقة ، من عصر نوح ومن بعده.
يظل احتمال أن يكون السامري هو الدجال ، والدجال هو السامري، . 5

أمرًا ليس ببعيد عن مطابقة الحقيقة.
عن  الكالم  وأثروا  المعاصرين  الباحثين  بعض  الموضوَع  هذا  تناول  وقد 
لآلثار  واالستقراءات  الروايات  بعض  على  معتمدين  إليه  المشار  االحتمال 

الكتابية.
وليس هنا موضع البسط لهذا الموضوع ألننا إنما نثبت المسألة بالنصوص 
الواقعية  القراءة  تؤيده  احتمال  هي  وإنما  مؤكدة،  حقيقة  نعتبرها  وال  فقط، 
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والفهوم المستنبطة من القرآن والحديث.
وشخصية   ، لليهود  تنتمي  الدجال  شخصية  أن  األمر  هذا  في  ما  وأهم 
من  وأكثر  إليهم،  كذلك  تنتمي  صياد  ابن  وشخصية  إليهم،  تنتمي  السامري 

يتبع الدجال اليهود والنساء كما ورد في بعض الروايات.
ومشكلة الواقع اإلنساني المتنازع اليوم أنه يخدم الطائفة اليهودية، ويحقق 
نزول  عهد  على  اإلسالمي  العالم  في  األخيرة  والحرب   ، المزعومة  أمانيها 
اللد  مدينة  في  مقتله  اليهود، ويكون  من  وأتباعه  الدجال  عيسى حرٌب على 
العالقة  على  تدل  الشواهد  وكافة  اليوم،  إسرائيل  أرض  وهي   ، بفلسطين 
والتربوية  والتعليمية  واالقتصادية  السياسية  التطورات  مسيرة  بين  الوثيقة 
اإلنسان  حقوق  ومفاهيم  المرأة،  وتحرير  والسياحية  والثقافية  واإلعالمية 
وما شابهها من التكتالت والمنظمات واألحزاب، وجملة االنتماءات ذات 
الصلة بالحركة الربوية العالمية، ومشاريعها السياسية الخاصة والعامة، تدل 
على عالقة وطيدة بين مسيرة الحياة اإلنسانية، والمشروع الدجالي المتنامي، 
وال تناقض بين الكالم عن السامري وبين الدجال الذي لقيه تميم الداري في 
جزيرة الجساسة، ودار معه الحوار االستباقي عن مسيرة الفساد في األرض 
على يده، فقد تناول الباحثون المقارنة بين هذا وذاك، فتبين بالبحث عالقة 
حسب  بالسالسل  تقييده  وكان  بذاته  هو  وانه  الجزيرة،  بصاحب  السامري 

اآلثار القديمة مع ميالد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفاته.
وبعـد وفـاة رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم خرج مـن الجزيرة سـائحًا 
فـي األرض مسـتطلعًا خريطـة البنـاء المسـتقبلي للدولـة الدجاليـة العالمية 
الموعـودة، وليس ببعيد أن يكون القـول المتداول عن مثلث برمودا له عالقة 
وطيدة بموضوع الدجال وإدارة مملكته، وقد أسهبُت في تناول هذا الموضوع 
كثيـرا ألنـي رغم يقيني بعدم حجيـة األقاويل المنقولة عن اآلثار اإلسـرائيلية 
ُه َكاَنْت فِيِهُم  ُثوا َعْن َبنِي إِْس�َرائِيَل َوال َحَرَج ، َفإِنَّ وغيرها ولكنها من باب »َحدِّ
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األََعاِجيُب« كما رواه أبويعلى وغيره بسند جيد.
الذكر  القرآن والسنة من حيث  وبنو إسرائيل أهل كتاب ، ولهم مكان في 
باع للدين  واإلشارة وضوابط المعاملة معهم ؛ إال أنهم زهدوا في سالمة االتِّ
ومرجَع  والدجال،  الشيطان  مطيَة  فصاروا  األهواء  بهم  وأخذت  الحنيف، 

الدجاجلة والمفسدين في األرض.
وبهذا االستئناس المتناسب مع شخصية السامري والدجال يمكن القول 
وامتناع  السامري وصفته  فلفظ  القرآن صريحًا،  في  قد جاء  الدجال  ذكر  أن 
موسى عن إقامة حد الله فيه وطرده عن طائفة بني إسرائيل، والتصريح بأن له 
موعدًا لن يخلفه يدل على ذلك بوضوح، ويجعل مسألة االحتمال أقرب إلى 
الحقيقة ، وخاصة أن بعض المشككين في العالمات والفتن المضلة ينفون 

وجود حقيقٍة اسُمها الدجال، وبعضهم يؤّول المعنى إلى تعليل آخر .
ونرى -والله أعلم- من خالل دراستنا لفقه التحوالت صحة وجود الدجال 
كذات، والدجالية كمرحلِة تمهيٍد وظهور، والدجاجلة كوكالء مفسدين في 

قضايا الحكم والعلم والعالقات االجتماعية الشرعية.
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الدرس الرابع والخمسون

�ل
���
ة
�أ��م �ىة اأ����را

� �ب��ة �ب��ب ��و
�ل �و�ع���ة

���ب���
��ة ا�����ع د  م��ا ��ب���ع��د �ع���ب��ا

�مر�ح���ل��ة

َعَب�ُدوا َم�ْن  َعَل�ٰى  �ُه  اللّٰ  ِعْجَلَه�ُم الَمنُْص�وَب ُدوَن َوَجِل َوَغِض�َب 
َواْخَت�اَر ُموَس�ٰى ِم�ْن ِخَي�اِر َقْوِم�ِه

 
األَْفَض�ِل لِلِق�اِء  َحْب�رًا  َس�ْبِعيَن 

 

َبَغ�ا َم�ْن  َفَس�اِد  َع�ْن  �ِل ُمْعَتِذِري�َن  َتَعقُّ بِ�ال  الِعْج�َل   َوَعَب�َد 

َنبِيَُّهْم َرَأْوا  ��ا  َل��مَّ  َقْد َخاَطَب الَمْوَلٰى بَِسْفِح الَجَبِل َف��َط��َل��ُب��وا 
َخَج�ِل َأْن َيْكِش�َف الّل�ُه الِحَج�اَب لَِي�َرْوا ُدوَن  بِالَعْي�ِن   َمْواَلُه�ُم 
َف���ُأِخ���ُذوا بِ��َص��ْع��َق��ٍة َن��اِزَل��ٍة

 

َل�ْم ُتْبِق ِمنُْه�ْم َأَحدًا ف�ي الَمنِْزِل
 

َخالَِق�ُه َدَع�ا  َق�ْد  ُموَس�ٰى  الَعَم�ِل ٰلكِ�نَّ  َحَي�اِة  إَِل�ٰى   ُيِعيُدُه�ْم 

ِعْنَدَم���ا ُموَس�ىٰ  أِلَْج�ِل   َدَع�ا َلُه�ْم بُِفْس�َحٍة ف�ي األََج�ِل فُبِعُث�وا 

العجل،  عبادة  في  إسرائيل  بني  سقوط  نتائج  من  كان  ما  إلى  الناظم  يشير 
فبعد فراغ موسى من طرد الدجال ومعاتبة هارون أخذ موسى بإقامة العدل 
الشرعي على كل من عبد العجل تحت ظل السامري ، وكانوا سبعين ألفا ، 

قال تعالى: )ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 

ۀ ہ ہ ہ ( ]البقرة:54[.
قريبه  القريب  يعرف  ال  حتى  ضبابا  عليهم  الله  ألقى   : التفسير  أهل  قال 
في  فقتلوهم وحصدوهم  العجل  عابدي  مالوا على  ثم   ، نسيبه  النسيب  وال 
صبيحة واحدة، فكان حكم القتل عليهم حدا شرعيا وتوبًة لهم عند الله في 
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اآلخرة، أما السامري لو قتل معهم لكان ممن يتوب الله عليه وينقطع أثره في 
، والنصوص اإلسالمية  إنظاره حكمة  ُمنَْظٌر وفي  المستقبل، ولكنه مخلوٌق 
كانت أكثر وضوحا في أسلوب التعامل مع الدجال وفتنته أكثر من التعامل 

مع كشف شخصية وتحديد هويتها.. فيا سبحان الله.
اختار  العجل حتى  عبدة  مع  الشرعي  العدل  إقامة  من  فرغ موسى  أن  وما 
مواله  موعد  لحضور  رجاًل  سبعين  إسرائيل  بني  علماء  صفوة  من  موسى 

ۅ(  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ  تعالى:  قال   ، كالمه  وميقات 
إسرائيل  بني  علماء  كانوا  السبعين  هؤالء  إن   : التفسير  أهل  قال  ]األعراف:155[، 

ومعهم موسى وهارون ويوشع وناداب وابيهوا، ذهبوا مع موسى عليه السالم 
ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل ، فطلب منه السبعون 
أن يسمعوا كالم الله فأدخلهم موسى في الغمام المحيط بجبل الطور فسمعوا 
ما سمعوا من األوامر والنواهي، ولما انكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم 
أي:  ]البقرة:55[  )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(  فقالوا: 

ې  )ې  قائال:  ويدعوه  ربه  يناشد  موسى  فقام   ، جميعا  فماتوا   ، الصعقة 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األعراف:155[ أي: ال 

تؤاِخْذنا بما فعل السفهاُء الذين عبدوا العجل منّا فإّنا ُبَرَءاُء مما عملوا.
وفي قوله )وئ ۇئ ۇئ ۆئ( دليٌل على أن عقالء بني إسرائيل وأصحاب 
الرأي لم يعبدوه، وإنما عبده السفهاء الذين استخف عقولهم السامري، وهم 

األكثرون.
واستعطف موسى ربه طالبًا الرحمة لقومه وحسن التجاوز عنهم، فالذين 
وافتتنوا  العجل  عبدوا  والذين  وعلماؤهم،  قومه  خيرة  هم  الرجفة  أصابتهم 

ېئ  ۈئ  )ۈئ  فهلكوا:.  قبل  من  المشيئة  أصابتهم  وقد  سفهاؤهم،  هم  إنما  به 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ  ]األعراف:155[   ) مب 
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ڀ ڀ( ]األعراف:156[.
وقبل الله دعاء موسى واستعطافه للسبعين من علماء قومه ، فأظهر له ولهم 
بعضهم  لينظر  موتتهم  من  فقاموا سويا  موتهم،  بعد  من  بإحيائهم  آياته  بديع 
إلى بعض في دهشة واستغراب عظيم، واستمع السبعون الذين أحياهم الله 
ألمر جلل تاله ربهم عليهم بواسطة موسى يذكرهم بمجيء نبي آخر الزمان 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما يجب على من أدركه من اإليمان به 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ  لدعوته:  واالتباع 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ( ]األعراف:157-156[.
صلى  محمد  لنبينا  وتذكير  والحاضر  الماضي  بين  ربط  اآليات  هذه  وفي 
الله عليه وآله وسلم بشرف ورود البشارة به في زمنيِن سابقيِن لظهوره، وهما 
مرحلة التوراة ومرحلة اإلنجيل، وكانت هذه البشرى في بني إسرائيل كرامًة 
من الله لهم بدعوة نبيهم موسى أن يأخذوا هذا العهد على أنفسهم ويورثونه 
الزمان  نبي آخر  إلى عصر   ، التوراة واإلنجيل  أتباع  يأتي من بعدهم من  من 
صلى الله عليه وآله وسلم، واستطرادًا لهذا الخبر القرآني العظيم بأخذ العهد 
الموت،  بعد  الخلق  لمعجزة  ربه ورؤيتهم  لميقات  على من صحب موسى 
وارتقاء مستوى شعورهم في تلك الساعة بعظمة الخالق الذي يقول للشيء 
محمد  أمة  عن  األلواح  في  مكتوبا  رآه  بما  ربه  موسى  فخاطب  فيكون،  كن 

صلى الله عليه وآله وسلم.
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�ْيِر َنْحَو َم�ا ُدُعوا َأَم�ِل َوفِ�ي َطِري�ِق السَّ ِم�ْن  ِرْحَلتِِه�ْم  ف�ي  إَِلْي�ِه 

 

َقْوِم�ِه ِم�ْن  َع�َددًا  ُموَس�ٰى  َأْرَس�َل 
 

ُس��ِل ال��رُّ َم��َق��اِم  في   َكنَُقَباَء 
 َما َيْقَتِضيِه الَحاُل في الُمْس�َتْقَبِل َيْس�َتْطلُِعوَن األَْرَض َواألَْم�َر َعَلٰى

م�ا ُكلَّ  َأَش�اُعوا  َع�اُدوا  َيْقِض�ي بَِتْخِذيِل الَمِصيِر الُمْقبِِل َوِعنَْدَم�ا 

 

َش�اَيَعُهْم بَِم�ْن  ُموَس�ٰى  َوَناَزُع�وا 
 

 َوَأْجَمُع�وا األَْم�َر ب�رأٍي ُمْفِش�ِل

َوَقَض�ٰى َعَلْيِه�ْم  �ُه  اللّٰ َمَه�ِل َفَغِض�َب  ُدوَن  بِالتِّي�ِه   َعَذاَبُه�ْم 
َعَلْيِه�ُم َم�ْت  ُحرِّ َأْرَبِعي�َن   َلْم ُتْبِق من جيل الخروج المزجِل ف�ي 

َه�ِرٍم َأْو  ُمْدنِ�ٍف  َأْو  َعاِج�ٍز  َأْو 
 

�ِل  َوَك�ْم بَِه�ا ِم�ْن َح�َدٍث ُمَفصَّ

يشير الناظم إلى مرحلة التيه التي عذب الله فيها بني إسرائيل بالضياع في 
أصبحوا  حيث  فيصبحون  للسفر  رحالهم  يشدوا  عام  أربعين  مدة  الصحراء 
باألمس، وفي هذه المدة الطويلة  جرت لبني إسرائيل مع موسى قصص وعبر 
كثيرة ، وقد وصف الله امتناع بني إسرائيل عن دخول األرض المقدسة بقوله 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  موسى:  نبيه  عن  حاكيًا 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ىئٱ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ (   ]المائدة:26[.

قال الناظم:

َأْطَعَمُه�ْم َم�ا  اْس�تِْبَداَل  َوَبَص�ِل َوَطَلُب�وا  بَِع�َدٍس   َمْواَلُه�ُم 
ِذلَّ�ٌة الَجِمي�ِع  َعَل�ٰى  َفُضِرَب�ْت 

 
َياِع الُمْفِشِل َأْفَضْت بِِهْم إَِلٰى الضَّ

 

وما أن فرغ موسى من دعوته حتى أتاه قومه يسألون الطعام فسأل موسى 
ربه فأنزل عليهم المن والسلوى، ثم قالوا: وأين الشراب ؟ فأمر الله موسى 
اثنتا عشرة عينًا ، لكل سبط عين ، ثم  بالعصا فانفجرت منه  بضرب الحجر 
؟ فنحن في صحراء محرقة ، فظللهم الله بالغمام،  قالوا: يا موسى أين الظلُّ

)ڱ  قائلين:  موسى  إلى  جاؤوا  ثم   ، الزمن  من  برهة  ذلك  على  وظلوا 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
وقال:  عليهم  فعتب  ۓ(  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ( ]البقرة:61[.
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فِيِه�ُم ااِلْبتِ�اَلِء  َعِجي�ِب  َوِم�ْن 

 

ِل ُمنَ�زَّ َخَب�ٍر  ِم�ْن  َأَت�ٰى  َق�ْد   َم�ا 

َبَق�َرًة َذْبُحُه�ْم  َربِّ�ي   َصْفَراَء َكْي ُتْبِدي َغِريَب الَمْقَتِل بَِأْم�ِر 
بَِبْحثِِه�ْم ُأُموَرُه�ْم  َوالَمنْ�ِزِل َوَعَق�ُدوا  َوَلْونَِه�ا  َنْوِعَه�ا  َع�ن 

 

َوَأَت�ْوا َفَذَبُحوَه�ا  اْهَت�َدْوا  َحّت�ٰى 
 

ُجِل بَِبْعِضَه�ا لَِضْرِب ِجْس�ِم الرَّ
 

َبْعَدَم�ا َم�اَت  ُث�مَّ  َحّي�ًا  َفَع�اَد 
 

الُمْحَتَم�ِل بِالَقاتِ�ِل   َأْخَبَرُه�ْم 

َتَعنُّتِِهْم  َجّراَء  الله على بني إسرائيل من االبتالء  الناظم إلى ما أجراه  يشير 
ثروٍة  كان صاحب  منهم  أن رجاًل  التفسير  َذَكَرْت كتب  ، حيث  واعتراضهم 
ِهَم بالقتل ابن عمه الذي كان وريَثه  فأصبح يومًا مقتوالً، واختلفوا في قاتله، واتُّ
الوحيد، وجاؤوا إلى موسى يحتكمون له في األمر ، فأوحى الله إلى موسى 
أن يأمرهم بذبح بقرة ، ولو أنهم قبلوا األمر كما هو وذبحوا بقرًة من مواشيهم 
فكلما  البقرة،  هوية  عن  يتساءلون  أخذوا  ولكنهم   ، عليهم  األمر  د  تعقَّ لما 
هداهم موسى لصفٍة رجعوا إليه يسألون عن صفة أخرى، وكان سؤالهم  قائمًا 
]البقرة:68[،  )ۆ ۆ ۈ(    الله تعالى، حيث كانوا يقولون:  الجرأة على  على 
ولم يقولوا: ادع لنا ربنا، أو: ادع إلهنا وإلهك، فصرفهم الله إلى أوصاف بقرة 

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ذات شأن كانت لولد بار بأبيه وأمه بقوله: 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ (   ]البقرة:68[، وفي الثانية َبيََّن 

لهم لونها، أما في المرحلة الثالثة فقد أوضح البقرة بعالمة أكبر: )ٿ ٿ 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ (   ]البقرة:71[.

وللمفسرين كالٌم وتحليٌل متنوٌع ومتشعٌب ال حاجة لنا به في منهجنا، وإنما 
حاجتنا استعراض سير مراحل النبوة واألبوة، وعمق ما واجهته من الشرور 
واآلثام من سلبيات األنوية العقالنية الوضعية مع كل مرحلة يضيء الحقُّ فيها 

واقَع البشرية، ومنها واقع نبي الله موسى وأخيه هارون عليهما السالم.
ولعل مدرسة )التيه( كانت أشد هذه المراحل على موسى وهارون، وقد 
فمنهم  التيه،  مرحلة  في  وهارون  موسى  اشتراك  حول  المفسرون  اختلف 
ماتا، وقوٌل آخر وهو  المرحلة حتى  القوم خالل هذه  اعتزال  أنهما  يرى  من 
األرجح أنهما عاشا في التيه مع قومهما ، وقد خفف الله عنهما مشقة الحياة، 

وصرف عنهما أثر الشتات ، والله أعلم.
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َعالِم�ًا َوِزي�رًا  َق�اُروُن  َكاَن  ِل َق�ْد  َوالتََّم�وُّ لِْلَم�اِل  َوَخاِزن�ًا 
 

َدْوَلتِ�ِه ف�ي  فِْرَع�ْوَن  ُمَش�اِركًا 
 

�ِل َوالتََّجمُّ بِالُمْل�ِك   ُمْس�َتْكبِرًا 

َأْخَب�اِرِه ِم�ْن  اآلَي�اُت  �ِت  َوَقصَّ
 

َت�ِذِل الُمْرْ كِْب�َرِة  َع�ْن  َنَماِذج�ًا 
 

�ا َرَأٰى ُموَس�ٰى َوَم�ا َق�ْد َح�اَزُه َلمَّ
 

ِم�ِن اْنتَِص�اٍر َواِض�ٍح ُمْس�َتْفِحِل

 

إِْبَطانِ�ِه َعَل�ٰى  �ِه  بِاللّٰ آَم�َن 
 

َوَج�اَوَز الَبْح�َر َرفِي�َق الُمْرَس�ِل
 

َفاِج�ٍر َه�اٍم  بِاتِّ ُموَس�ٰى  َفَخرَّ ُموَسٰى َساِجدًا َيْرُجو الَعلِي َوَكاَد 
 

َيْملُِك�ُه َوَم�ا  َق�اُروَن  التجلج�ِل إِْه�اَلُك  ِم�َن  َكاَن  َم�ا   َف�َكاَن 

أحد  قارون  وكان   ، موسى  عمه  ابن  من  قارون  موقف  إلى  الناظم  ُيِشيُر 
زعماء بني إسرائيل المقربين من فرعون ، بل كان عينًا له على بني إسرائيل 
وسببًا في إذاللهم، وقد وصفه الله في سورة القصص شريكًا لفرعون وهامان 

في البغي والطغيان قال تعالى: ) ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ (   ]القصص:6[.

ر«،  »الُمنَوَّ يسمونه  كانوا  حتى  الصورة  جميل  الثروة  عظيم  فرعون  وكان 
وعندما نصر الله موسى على فرعون تظاهر قارون باإليمان وراح يقرأ التوراة 
رياًء ونفاقًا، ولما عبر بنو إسرائيل البحر عبر قارون معهم وفي نفسه ما فيها 
من  موسى  على  به  الله  َمنَّ  ما  رأى  وقد   ، موسى  على  والحسد  الحقد  من 
فماذا  لموسى:  فقال   ، والقرابين  لله  الذبح  شرف  من  لهارون  وما  الرسالة، 
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يبقى لي أنا؟ فقال موسى: هذا ليس من عندي ولكنه تقدير العزيز العليم ، 
فازداد قارون بغضًا وحسدًا على موسى، وأخذ يتفنن في إيذائه واإلساءة إليه، 
وموسى ظل صابرًا عليه مراعاًة لُحْرَمِة القرابة، وقد وصفْت سورة القصص 
طرفًا من أحواله وتكبره وتجبره مع موسى، ومع قومه من بني إسرائيل، حيث 

نصحوه بأن ال يفرح بما آتاه الله من الدنيا: ) ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

يئ جب ( ]القصص:76-77[، ولكن هذا النصح لم يزده إال عتوًا وجبروتًا، 

فنفى نسبة المال والنعمة التي هو فيها لربه ، وإنما أعطي المال بسبب العلم 
الذي عنده: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( ]القصص:78[.

َوَأَعّد قارون لموسى مكيدًة أراد بها أن ينزع محبة موسى من قومه ، فتواطأ 
على  تعلن  أن  على   ، إسرائيل  بني  ُموِمسات  من  ُموِمٍس  مع  الكذب  على 
المأل فعل موسى الفاحشة بها، واختار قارون يومًا من أيام اجتماعهم، وقام 
موسى يعظهم ويذكرهم بالله وحدوده ، وقال: »يا بني إسرائيل.. من سرق 
قطعناه، ومن افترى جلدناه ، ومن زنا جلدناه« ، فسأله قارون: وإن كنَت أنَت 
يا موسى؟ قال موسى: وإن كنُت أنا، فقال قارون : إن بني إسرائيل يزعمون 
أنك َزَنْيَت بفالنٍة المومس ، فبهت بنو إسرائيل مما سمعوا، وقال موسى: أين 
هي المومس؟ فحضرْت وصلى موسى ركعتين ، وسألها : َأْنُشُدِك بالذي فلق 
تكذبي!  الصدَق وال  تقولي  أن  التوراة  وأنزل  الحجر  الماء من  البحر وفجر 
ماالً  قاروُن  أعطاني  لقد  وقالت:  العظيم  القسم  هذا  ِمن  الُموِمُس  فَفِزَعِت 
 ، يبكي  لله وهو  ، فخر موسى ساجدا  الله  يا رسول  بالباطل  كثيرًا ألتهَمك 
وأخذ يدعو على قارون ، وقام يبتهل وإذا باألرض قد انشقت وأخذت تبتلع 
قارون شيئًا فشيئًا إلى ركبتيه ثم إلى وسطه وهو يصرخ مستغيثًا بموسى ، فلم 
يلتفت إليه ، حتى ابتلعته إلى عنقه ثم أطبقت عليه ووارته في بطنها ، وكان 
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ا  مشهدًا مخيفًا ومهيبًا في بني إسرائيل، ثم خسف الله بداره وماله وكنوزه  َلمَّ
اعتقَد بعُضهم أن موسى فعل ذلك ليحوز اإلرث من بعده لقرابته ، وهذا شأن 

بني إسرائيل مع موسى حتى أمام اآليات الباهرات: )ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ( ]القصص:82[.
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ر
�����ب
ب
ا�ل��� ��ى �و

������ة ��م��و���
ة
��

نَ�ا  َربُّ َت�اَلُه  َم�ا  َعِجي�ِب  فِي ُس�وَرِة الَكْهِف َعِزي�ِز الَمَثِل َوِم�ْن 
 

بِِعْلِمِه ف�ي َمْجَمِع الَبْح�ِر الَملِي ِمْن َش�ْأِن ُموَس�ٰى وكذا َعْبٌد َس�َما
 

ِحْكَم�ٍة َأْجَل�ٰى  َتْحِم�ُل  ُت�ُه  ِقصَّ
 

�ِل التََّأمُّ ف�ي  َيْرَغ�ُب  َم�ْن   لِ�ُكلِّ 
َباطِنًا َفالَخِضُر الَمْخُصوُص ِعْلمًا 

 
 ُمْخَتلِفًا َعْن ِعْلِم ُموَسٰى الُمْرَسِل

ُمْمَتلِ�ي ِعْلُمُهَم�ا ف�ي َجنْ�ِب ِعْل�ِم َم�ْن َبَرا َي�مٍّ  َبْح�ِر  ِم�ْن   َكَقْط�َرٍة 

مجريات  خالل  من  للعباد  الرباني  التوجيه  صور  إحدى  إلى  الناظم  يشير 
التي  التذكير  مجامع  من  مجمع  ففي  إسرائيل،  بني  في  واآليات  األحداث 
لها  ورقت  العيون  لها  فاضت  خطبة  موسى  خطب  لقومه  موسى  يقيمها 
القلوب ، فسأله بعضهم : أي الناس أعلُم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم 
يرد العلم لله سبحانه وتعالى ، فأوحى الله إليه إن لي عبدًا بمجمع البحرين 
هو أعلم منك، فقال موسى : يا رب فكيف لي به، فقال له جبريل : خذ سمكًة 

مملحًة في مكتل ، وحيث فقدتها فهناك الرجل.
وقد قصت علينا سورة الكهف القصة بطولها وتتبعها المفسرون بالتحليل 

والتعليل ، وأهم ما نطرقه هنا :
• من هو الخضر؟ وما حكمة ظهور خبره؟	
• إصرار موسى على االلتقاء به مع ما عليه من مسؤوليات البالغ والتبليغ 	

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ  إسرائيل:  بني  في 
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ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ( ]الكهف:60[.
• تسرب الحوت من المكتل ، ونسيان يوشع خبره ، وما جرى لهما من 	

التعب بعد ذلك.
• التقاء موسى بالخضر في موقف المتعلم من المعلم وطلبه المرافقة.	
• ربط الخضر المرافقة بالموافقة ال غير ، وعدم االعتراض مهما عظم 	

الخطأ. 
• تأكيد الخضر لموسى أنه غير مؤهل للصبر في اختباره، وتأكيد موسى 	

على ثقته بنفسه من الصبر والطاعة.
• فكان 	  ، به  وعد  لما  االلتزام  فيها  موسى  يتمالك  لم  الثالثة  الدروس   

الفراق.
• إجابة الخضر على كافة اإلشكاالت الطارئة على موسى بدليل مقنع.	
• تعليق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القصة بقوله: »َيْرَحُم 	

الل�ُه ُموَس�ٰى َلْيَتُه َصَبَر« ، وفـي رواية: »َرْحَمُة اللِه علينا وعلى ُموَس�ى ، 
ل�وال َأْن َعِج�َل َل�َرَأٰى الَعَجَب ، َوَلْو َصَب�َر َلَرَأٰى الَعَج�َب«، وما يقصده 
صلـى الله عليه وآله وسـلم من االطـالع على ما أجراه اللـه من العلم 
اللدنـي علـى الخضر علـم الباطن ، ومن العلم الشـرعي علـم الظاهر 

الذي أجراه على موسى عليهم السالم.
• ما ُأثر عن وصية الخضر لموسـى بقوله: »ُكْن َبّسامًا وال َتُكْن َضّحاكًا ، 	

وَدِع اْلَلَجاَجَة وال َتْعتِْب على الَخّطائِيَن َخَطاَياُهْم ، َواْبِك َعَلىٰ َخطِيَئتَِك 
َيا اْبَن ِعْمَراَن«.

• بقاء يوشع بن نون على الشاطئ ينتظر موسى حتى يئس من عودته عند 	
غروب الشمس كما وعده، ورجع إلى قومه ثم لحقه موسى بعد فراغه 

من دروس الخضر.
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الدرس التاسع والخمسون

م
�ل�������ل� ل��ة���ه�م��ا ا

�ع���
��ى 
 ��م��و�ة ��م��و���

م
��ب �ث� ر�و  �����ا

��م��و�ة

َقْد َعاَش َهاُروُن َوُموَسٰى في الَمال
 

التِّي�ِه الَمِدي�ِد األَْط�َوِل َمْرَحَل�َة 
 

فِيِه�ُم اإِلٰل�ِه  َأْم�ُر  َأَت�ٰى  ف�ي َمْوتِِه�ْم بِالتِّي�ِه ُدوَن الَمنْ�ِزِل َحّت�ٰى 
 

َأْوَرُدوا َم�ا  َعَل�ٰى  َه�اُروُن  َفَم�اَت 
 

 فِي )ُهوَر( َمْدُفونًا بَِسْفٍح ُمْخِضِل

ف�ي َم�اَت  بَِع�اٍم  ُموَس�ٰى  َوَبْع�َدُه 
 

الَجَب�ِل ُق�ْرَب  األَْحَم�ِر  َكثِيبِ�ِه 
 

يشير الناظم إلى أمرين:
األول: نهاية مرحلة التيه التي عذب الله بها بنو إسرائيل.

الثانية: نهاية حياة هارون وموسى قريبًا من األرض المقدسة .
فقد جاء في اآلثار أن الله أوحى إلى موسى أن يذهب هو وأخوه هارون إلى 
جبل »هور« ، فذهبا إلى هناك ، ومات »هارون« فدفنه موسى وعاد إلى بني 
إسرائيل يخبرهم بموت هارون، فاتهموا موسى بقتل هارون ، فصلى ودعا 
الله أن يري بني إسرائيل براءته مما اتهموه ، فعرض الله عليهم »هارون« على 

سرير بين السماء واألرض وليس عليه داللة قتله. 
وبعد برهة من الزمن أمر الله موسى أن يذهب إلى جبل موسى )جبل نيبو( 
وافاه  وهناك  ففعل،  يدخلها  وال  إليها  لينظر  المقدسة  األرض  مشارف  على 
األجل على تلك األكمة ، ودفن في )الكثيب األحمر( ، وكان ذلك بعد موت 
هارون بسنة، ومات في هذه المرحلة أكثر بني إسرائيل الذين كتب الله عليهم 

التيه ، ولم يبق من النقباء االثني عشر سوى يوشع بن نون وكالب بن يوحنا.
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الدرس الستون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

ع �ع���
�ة��و��مث���

��ة � ��و ���ب
�ب

 َوَساَس�ُهْم ُيوَش�ُع ِم�ْن َبْع�ُد َكم�ا
 

 َقْد َدَخُلوا الُقْدَس َعَلٰى َما َقْد ُتلِي
ِم�ْن َزْحِفِه�ْم َوُس�وِء َأْق�َواٍل َلُه�ْم

 
 ُمَخالِِفي�َن األَْم�َر َأْم�َر الُمْرَس�ِل

�ٌة ِعلَّ َوْه�َو  ْج�ِز  بِالرِّ ُب�وا  َأْوَدْت بِِهْم َنْحَو الَهاَلِك الُمْمِحِل َفُعذِّ
 

ْت َعَل�ٰى ِل ِم�ْن َبْعِدِه�ْم َمْرَحَل�ٌة َم�رَّ َوَأوَّ اَلِح�ٍق  ِم�ْن  ُبِعُث�وا  َم�ْن 

 

هارون  وموت  التيه  مرحلة  نهاية  في  إسرائيل  بني  حال  إلى  الناظم  يشير 
وموسى، فقد قام بهم من بعد ذلك يوشع بن نون، وهو الذي هيأ الله له دخول 

بيت المقدس بهم . 
ثم أرسل الله بعد موت موسى عليه السالم يوشع بن نون نبيا لقومه ، وأمره 
بقتال الجبابرة ساكني الشام ، فسار هو ومن معه من قومه إلى »أريحا« عاصمة 
تعالى:  قال   ، الشام  من  وأخرجهم  عليهم  وانتصر  الجبارين  وقاتل   ، البالد 

)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅۅ( ]األعراف:137[. 

وبقي منهم من بقي تحت إمرة يوشع بن نون حتى توفاه الله، وبعد موت 
يوشع بقي أمر بني إسرائيل بيد قضاتهم 350 سنة بعد موسى، وقامت بينهم 
وبين العماليق حروب كان النصر فيها لبني إسرائيل ألنهم التزموا عبادة الله 
وتوحيده، وفي آخر األمر عصوا الله وحرفوا الكلم عن مواضعه فسلط الله 
الجزية  أبناءهم وفرض عليهم  فقاتلهم وأسر  العماليق  عليهم جالوت ملك 
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وأذلهم واستعبدهم )1(.
عند  يوشع  أمرهم  حيث   ، دينهم  أمر  في  االختبار  أشد  الله  اختبرهم  وقد 
أي:   ، )حطة(  ويقولوا  رؤوسهم  يطأطؤا  أن  المقدس  بيت  إلى  دخولهم 
به  الله  أمر  ما  وبدلوا  َأْسَتاِهِهم،  على  يزحفون  فدخلوا  رب،  يا  ذنوبنا  حط 

واستهزؤوا، كما وصفهم الله بقوله: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ (   ]األعراف:162-161[. 
قال أهل التفسير: إن الرجز الذي أنزل عليهم هو الطاعون، ودخل إلى بيت 
المقدس من لم يخالف قول يوشع ، وبقي بين أظهرهم يحكم بينهم بكتاب 
الله )التوراة( حتى توفي عن مائة وسبع وعشرين عامًا ، فكانت مسيرة حياته 

بعد موسى 27عاما.

)1( راجع »أحسن القصص« للكبييس220-219.
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الدرس الحادي والستون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

��ب �ع��� ��و
ع �ب���ب ��ب

�ة��و��مث���
م��ا ��ب���ع��د �مر�ح���ل��ة �

ُأْرِس�ُلوا َأْنبَِي�اٍء  َك�ْم  ِل َوَبْع�َدُه  ِجي�اًل بِِجيٍل ف�ي َم�َدٰى التََّحوُّ
 

َم�ْن َحْزِقي�ُل  َوَبْع�َدُه  األَُوِل َكَكالِ�ٍب  األَْنبَِي�اِء  ُرُس�وَم   َأْحَي�ٰى 

َلُه�ْم اِع�ي  الدَّ الَيَس�ُع  ُث�مَّ  �ُبِل إِْلَي�اُس  ِمْن َبْعِدِه َش�ْمِويُل َهاِدي السُّ
 

يشير الناظم إلى ما بعد مرحلة يوشع بن نون، فقد بعث الله لهم جملة من 
األنبياء ، ومنهم طالب ابن يوحنا يقيم فيهم التوراة، وما جاء في األلواح.

ثم أعقبه نبي الله )َحْزِقيل بن بوزى( على ما ذكره اإلمام السيوطي في »الدر 
المنثور« )1: 332 (.

ولما ُقبِض حزقيل َأْحَدَث بنو إسرائيل في الدين ونصبوا األوثان وعبدوها 
من دون الله ، فبعث الله لهم إلياس بن َنِسي بن فنحاص بن العزار بن هارون 

بن عمران نبيًا ليجدد ما اندرس من أمر التوراة في بني إسرائيل.
وبعد موت )إلياس( بعث الله لهم )اليسع( فكان فيهم ما شاء الله أن يكون 

ثم قبضه .
 ، يتوارثونه  بقيٌة مما ترك آل موسى وآل هارون  فيه   ، التابوُت  فيهم  وكان 
الله ذلك العدو، فلما َعُظَم  التابوت إال هزم  وكان ال يلقاهم عدو فيقدمون 
إحداُثهم وتركوا عهَد الله نزل بهم بعض أعدائهم وأخرجوا التابوت معهم ، 

فسلب منهم وتفرق أمرهم .
فبعث الله نبيه  )شمويل( ، وهو الذي كلمه بنو إسرائيل بقولهم: )ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ (   ]البقرة:246[، فسأل شمويل ربه ، فبعث لهم 

طالوت ملكًا كما سيأتي.
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الدرس الثاني والستون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

�ل��و�ة �ع��� ��ة �ط��ا ��و ���ب
�مر�ح���ل��ة �ب

ٌة ِع�دَّ ُق�ُروٌن  ْت  َم�رَّ َأْن  َبْع�ِد  ِل ِم�ْن   ِم�ْن َبْعِد َم�ْوِت الُيوَش�ِع الُمَبجَّ

َخَج�ِل َخاُن�وا الُعُه�وَد واْرَتُضوا ِدي�َن الِعَدا ُدوَن  الُمنَْك�َر   َوَقاَرُف�وا 
َظالم�ًا َعَلْيِه�ْم  �ُه  اللّٰ َط  ِديِد الُموِغِل َفَس�لَّ َجاُلوَت ذا الَبْأِس الشَّ

 

َلُه�ْم َوإِْذالالً  َوَتْش�ِريدًا  األََم�ِل َقْت�اًل  َع�ْوَد  �ُه  اللّٰ َأَراَد   َحتَّ�ٰى 
َملِ�كًا َنبِّي�ًا  َطاُل�وُت  بِالِعَلِل َفاْخَت�اَر  َوَأَت����ْوا   َف��نَ��اَزُع��وُه 

ُمْلَك�ُه َيْبنِ�ي  َكْي�َف  َفِقي�ٌر  ِل َقاُل�وا  َتَم�وُّ وال  َنْق�ٍد  ب�ال  فِين�ا 
 

�ِه َيْخَت�اُر الَّ�ذي  َيْرَض�اُه ِم�ْن َأْهِل الَمَق�اِم األَْكَمِل َوالُمْل�ُك ُمْل�ُك اللّٰ

َفْضلِ�ِه ِم�ْن  َوَزاَدُه  َفاْخَت�اَرُه 
 

في الِعْلِم َوالِجْس�ِم اْنبَِساَط الَمَثِل
 

َعَل�ٰى َمْحُم�والً  بِالتَّاُب�وِت  �ِل َوِج�يَء  الُمَؤثَّ الُع�ال  َأْم�اَلِك  َأْكَت�اِف 
 

َيْخُل�ُدوا ال  َأْن  َطاُل�وَت  ِل َوَعاَه�ُدوا   لِْلَعْج�ِز َب�ْل ُيْحُي�وا ِجَه�اَد الُعذَّ

َأْوَكاِرِه ف�ي  َجاُل�وَت  ُيَقاتُِل�وا 
 

الَج�َدِل َنِمي�ِر  ِم�ْن  َينَاُل�وا  َواَل 
 

َوَقاَم�ِت الَحْرُب َعَلٰى َخْوٍف َس�َرٰى
 

 ِمْن َجْيِش َجاُلوَت الَمُهوِل الَجْحَفِل

ِمْقاَلَع�ُه َرَم�ٰى  َداُووَد  الُمْقبِ�ِل ٰلكِ�نَّ  الَع�ُدوُّ  َنْح�َو   بَِحَج�ٍر 
 َخ�رَّ َصِريع�ًا ف�ي التُّ�َراِب األَْهَيِل َفَش�جَّ َرْأَس الُكْف�ِر َجاُل�وَت الَّ�ِذي
َوَس�َما بٰه�ذا  ي�ُن  الدِّ َواْنَتَص�َر 

 
َفْيَصلِ�ي بَِي�ْوٍم  الُكْف�ُر   َواْنَه�َزَم 
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بني  النبوة والملك في  الذي تولى  إلى مرحلة سيدنا طالوت  الناظم  يشير 
إسرائيل بعد مرحلة كئيبة على بني إسرائيل تحت حكم جالوت.

فيهم  وظهر  جالوت،  حكم  تحت  إسرائيل  بني  على  كئيبة  مرحلة  مرت 
النبوة، واعتزلهم من  الفساد والمعاصي وأخذت بهم زمنًا طوياًل وانقطعت 
بقي من صلحائهم ، حتى ابتعث الله في بعضهم الهمة والغيرة ، فجاؤوا إلى 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  له:  وقالوا  »صموئيل«  واسمه  صلحائهم  أحد 
ٿ ٿ( ]البقرة:246[ فوعدهم خيرًا.

وبينما هم في مجلسه يومًا دخل عليهم شاب فقير من ذرية يعقوب عليه 
السالم اسمه شاؤول »طالوت« ، وكان يتردد على صموئيل ويتبرك به فقام 
وقال  إسرائيل،  بني  َمِلُك  أنت  له:  وقال  الشاب  رأس  على  ومسح  صمويل 
لقومه: )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( ]البقرة:247[، 

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  طالوت:  في  وجادلوه  إسرائيل  بنو  فاستغرب 
النبوة  كون  يزعمونها  التي  واألحقية  ]البقرة:247[،  ڻ(  ں  ں  ڱ  ڱ 
من  هو  إنما  وطالوت   ، »يهوذا«  سبط  في  والملك  »الوي«  سبط  في  كانت 
في  وال  النبوة  في  نصيب  لهم  ليس  وهؤالء   ، يعقوب  ابن  »بنيامين«  سبط 

الملك، ومن أناس فقراء، )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ( 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  صموئيل:  قال 
إسرائيل  بني  ولكن   ، ]البقرة:247[  ۇ(  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

كعادتهم عادوا إلى التعنّت والشك، فأظهر لهم صموئيل عالمة: )ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې( أي: صندوق التوراة الذي كان موسى يقدمه 

إذا قاتل، وهو صندوق يجمع العديد من من آثار آل موسى وآل هارون)ې 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ(، وكان 
فيه عصا موسى وثيابه وبعض األلواح التي كتبت فيها التوراة، وكان العمالقة 
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قد استولوا على هذا التابوت وأخفوه عندهم، فكيف سيأتيهم التابوت وهو 
، وقال لهم  المالئكة  به  أعدائهم؟ وبينما هم حائرون في األمر جاءت  عند 

 ) ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  )ۇئ  نبيهم: 
]البقرة:248[ ، فجاءت المالئكة تحمل التابوت بين السماء واألرض حتى وضعته 

بين يدي طالوت والناس ينظرون ، فكانت هذه عالمة واضحة تؤكد اختيار 
الله طالوت ليكون ملكًا عليهم، فاعترفوا به وأمر الله طالوت أن يتوجه إلى 
قتال جالوت الكافر ملك العماليق، فأعد طالوت جيشه وخرج في طريقه إلى 
جالوت على مسافة ثالثة أيام في أرض مقفرة وحر شديد وقيظ الفح وظمأ 
مهلك، وفي الطريق أوحى الله إلى طالوت بأنه سيختبر جند طالوت بنهر: 
وإخالصهم  ووالءهم  صدقهم  ليعرف   ، پ(  پ  پ  پ  )ٻ 

وقال: ) ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ (أي: فمن شرب منه فال يصحبني )ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ( أي: من لم يشرب منه فهو من جنوده الذين يقاتلون معه، 

إال من اغترف غرفة من النهر لَيُبلَّ بها عطشه فال بأس بذلك ) ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ( ، ولما وصل طالوت إلى النهر )نهر األردن( هرع القوم عطاشى 

يريدون الماء ، فألقوا أنفسهم فيه، وراحوا يشربون ويشربون)ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ(، ولم يلتزم عن الشرب إال ثالث مئة وثالثة عشر جنديا فقط ، 

صبروا وتجلدوا وأطاعوا قائدهم وملكهم طالوت.
لهم  أماكنهم، ولم يسمح  في  بقوا  فقد  الماء،  الذين شربوا  المترددون  أما 
بالذهاب معهم وذهب طالوت بجنوده وتجاوزوا النهر خلف قائدهم طالوت 
فاعتراهم  عدوهم  كثرة  رأوا  ڄ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ 
الخوف )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]البقرة:249[ فثبتهم 

طالوت وأوعدهم النصر مع الصبر واصطفوا للقتال: )گ گ گ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  دعوات:)ڳ  بثالث  ربهم  دعوا  گ( 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]البقرة:250[.
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ولما تواجه الجمعان برز جالوت الكافر ودعاهم إلى المبارزة، فلم يبرز إليه 
أحد من جيش طالوت ، وتقدم داود إلى الصف يستأذن في مواجهة جالوت، 
ولكن  المديدة،  جالوت  بقامة  مقارنة  قامته  وقصر  سنه  لصغر  طالوت  فرده 
داود أصر كل اإلصرار وأظهر العزم ، مما جعل طالوت يأذن له بالمبارزة، 
وألبسه أَلَْمَة الحرب، ولم يعرف داود المشي بها فخلعها، وحمل مقالعه ، 
وتقدم إلى جالوت بجرأة وثبات، ووضع حجرًا مدببًا في مقالعه وأداره ثالث 
الجبار(،  المنتقم  الله  )باسم  يقول:  وهو  جالوت  رأس  إلى  وسدده  دورات 
فخرج المقالع كالقذيفة من المدفع وانقض على رأس جالوت ففلقه فلقًا، 

فخر جالوت صريعًا )ۀ ہ ہ(]البقرة:251[.
فدب الرعب والفزع في قلوب جيش جالوت ، وفروا مهزومين ال يلوون 
منتصرًا  طالوت  جيش  ورجع   ،) ۀ  ڻ  )ڻ  شيء  على 
واستعادوا أراضيهم وأموالهم المسلوبة ، وفكوا أسراهم من جيش جالوت 

المهزوم.
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الدرس الثالث والستون

�ود �ل��ل�ه دا �ىة ا
� �ب
�مر�ح���ل��ة �ب�

اْرَتَق�ٰى َداوُد  َجاُل�وَت   َح�االً َوَتْمكِين�ًا َعَل�ٰى ُكلِّ َولِ�ي بَِقْتلِ�ِه 

َأْرَس���َل���ُه بما  ��ُه  ال��لّٰ َوَزاَدُه 
 

الُمْعَتلي  َفْض�اًل َوإِْكرامًا َفَص�اَر 
َوِمْثُلَه�ا َل�ُه  الُمْل�ُك  الَمنْ�ِزِل َواْجَتَم�َع  بِٰه�َذا  َأْك�ِرْم  ٌة  ُنُب�وَّ

 

َحْيُثَما َع��َل��ْي��ِه  ��ُه  ال��لّٰ  َولَّ�ٰى بَِجْيِش الَح�قِّ َل�ْم َينَْخِذِل َوَف��َت��َح 

َزه���اَدٍة وذا  َص��وام��ًا  َكالَجَب�ِل َوَك����اَن  َبْع�َدُه  َتْش�ُدو  َوالطَّْي�ُر 
 

يشير الناظم إلى نبي الله داود عليه السالم ، وهو الذي أظهر الله شأنه بين 
صيته،  وذاع  طالوت،  بنت  من  وتزوج  لجالوت،  قتله  بعد  إسرائيل  بني  أمة 
واتسعت دائرة محبيه ومناصريه، مما أوغر صدر طالوت وجعله يعمل على 
تضييق الخناق على داود ، مما جعل داود يخرج من بلده ويذهب إلى قرية 
»حبرون« بمدينة الخليل هو ورجاله ومن معه، وسمح له ملك تلك الناحية 
باإلقامة في مملكته، وندم طالوت بعد ذلك ندمًا شديدًا، وبكى وطلب من 

ربه المغفرة على ما بدا منه في حق داود.
وأثناء ذلك نشبت حروب بين بعض الممالك المجاورة ومملكة طالوت، 
وفي هذه الحرب قتل طالوت وبعض رجاله، وبعد مقتل طالوت آل الملك 

والنبوة لداود: )ہ ہ ھ ھ( ]البقرة:251[ 
 وفيه اجتمع الملك والنبوة وقد كانت النبوة في سبط من أسباط بني إسرائيل 
ملكًا  ونصبوه  إسرائيل،  بني  أقوام  عليه  واجتمع  آخر،  سبط  في  والملك 
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يده الحصون والقرى، واتسع ملكه، وفتح فلسطين  الله على  عليهم، وفتح 
ڦ  )ڤ  تعالى:  قال   ، حولها  وما  اآلراميين  عاصمة  ودمشق  كلها 
ما  والعطايا  المنح  من  الله  ومنحه  ]ص:20[،   ) ڦ ڦ ڦ ڄ 

منحه وأعطاه، ومنها:
آتاه النبوة والزبور )ڤ ڤ ڤ ( ]النساء:163[.. 1
جعله خليفة في األرض )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی . 2

ی ی جئ( ]ص:26[.
تقف . 3 الطيور  وكانت  للزبور،  قراءته  لدى  الصوت  حسن  الله  أعطاه 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ  والجبال:  معه  تردد  الهواء  في  صافة 
ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( ]ص:19[.

 ) ک ک ک ( ]سبأ:10[ فكان يشكل الحديد بيده فيصنع منه ألبسة 4. 
الحرب، والحرث وغيرها.

وآله 5.  عليه  الله  صلى  فيه  قال  وزهاده  عبادة  وذا  قوامًا،  صوامًا  كان   
الله  إلى  الصيام  وأحب  داود،  صالة  الله  إلى  الصالة  »أحب  وسلم: 
صيام داود،كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم 
حبرون  على  ملكا  داود  وبقي  القى«،  إذا  يفر  وال  يوما  ويفطر  يومًا 
لبني إسرائيل كلهم ثالثا وثالثين سنة،  الخليل سبع سنوات ثم ملكا 
ومات داود وعمره مئة عام وأوصى بالخالفة من بعده لولده سليمان.
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الدرس الرابع والستون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

��ب �ع��� ة���م��ا
��ة ������ل�� ��و ���ب

�مر�ح���ل��ة م���ل�����ك �و�ب

َواِرُث�ُه َأَت�ٰى  َداُووَد  َبْع�ِد  الَمنْ�ِزِل ِم�ْن  َرفِي�ُع  ُس�َلْيَماُن   َذاَك 

َأَراَدُه َم�ا  َم�ْواَلُه  ِم�ْن  َن�اَل  َوِل َق�ْد  ُمْل�كًا وُحْكمًا ف�ي َجِميِع الدُّ
 

ي�ُح َتْج�ِري َحْيُثم�ا َش�اَء بَِه�ا �ِل والرِّ التَّنَقُّ ِرْحَل�ِة  ف�ي  َتْحِمُل�ُه 
 

َمَت�ٰى الِج�نِّ  ِم�َن  َبنَّ�اٍء  َمَه�ِل َوُكلُّ  ُدوَن  الِخْدَم�َة  َطَل�َب   َم�ا 
َمعِرَف�ٌة َل�ُه  الطَّْي�ِر  بَِمنْطِ�ِق 

 
َمَث�ِل َخْي�ُر  الُهْدُه�ِد  �ُة   َوِقصَّ

ظهر  وقد  داؤود،  بن  سليمان  سيدنا  ونبوة  ملك  مرحلة  إلى  الناظم  يشير 
أمره وقدره وعلمه في حياة والده، وإلى ذلك تشير اآليات في حكمه على  

ھ(    )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  تعالى:  وقوله  القوم  غنم 
]األنبياء:79[.

وبعد وفاة داؤود آلت إليه وراثة الحكم والنبوة قال تعالى: )ڦ ڦ 
ڦ ڄ( ]النمل:16[، ومكث مع قومه من بني إسرائيل عشرين سنة وجد فيها 
من قومه العصيان واألذى والعناد، ما جعله يتوجه إلى مواله كي يهبه ملكا 
توطيد مملكته  به  أراد  بعده  قبله، ولن يوهب ألحد من  يعطى ألحد من  لم 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  فقال:)ھ  للحق  إسرائيل  بني  وإذعان 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]ص:35[  فاستجاب الله دعاءه وحقق مطلبه الن لكل 

نبي دعوه مستجابة فأعطاه الله:
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  الطير:)ڦ  منطق  معرفة 
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ڃ چ چ چ چ(  ]النمل:16[.
سخر )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ( ]ص:36[ 

 )ې ې ى ى ائ( ]ص:37[ 
ې  ې  ې  ۉ  )ۉ  ]سبأ:12[   ) ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   (  
)ڌ  ]سبأ:13[،  ەئ(    ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ(   ]النمل:17[.
ممن  أخرى  وأمم  إسرائيل  بني  إخضاع  في  سببًا  الفريد  الملك  هذا  وكان 
الهدهد  خبر  من  كان  وما  اليمن  ملكة  بلقيس  قصة  يصف  والقرآن  حولهم 
سورة  في  القصة  وتفصيل  سليمان  رسالة  وحمله  بلقيس  ملك  من  رآه  وما 

النمل حتى مجيئها إلى سليمان مؤمنة بالرسالة ) مح جخ حخ مخ جس 
حس خس مس حص مص جض حض( ]النمل:44[ .

وعاش سليمان ثالثًا وخمسين سنة وقد تولى الملك وهو ابن ثالثة عشر 
سنه ودام ملكه أربعين سنه وتمتاز مرحلته عن غيره من األنبياء بما يلي:

انفعال الظواهر بأكثر من نموذج وصورة.. 1
اشتراك الجن في رسم شواهد الحياة البشرية من دون حجاب.. 2
مخاطبة الطير والنمل وغيرها من خرق العادة.. 3
توظيف الريح توظيفًا عمليًا الزال تفسيره مبهما على العقول إلى اليوم . 4

حيث إن البعض يرى أن عصر سليمان كان عصر تطور حضاري مادي 
فعال وأن الريح التي تحمل بساطة إنما تحمل آلة مصنوعة على غرار 
بصورة  التصنيع  عصره  في  وبرز  والفضاء  الجو  ومركبات  الطائرات 

متميزة والنحت والتشكيل وفن المعمار والبناء .
ومات سليمان عند انقضاء أجله بصورة عجيبة أشارت إليها كتب التفسير 

عند قوله تعالى: )ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 
جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 
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مث ىث يث(   ]سبأ:14[. 
وقد مات سليمان متكئًا على عصاته أمام الجن واإلنس الذين يعملون له 
عمال شاقًا أراد سليمان إنجازه فلما أنجزوه هابوا موقف سليمان حتى أكلت 
األرضة منسأته فخر على األرض ميتًا فتبين األمر لدى الجن ضعف علمهم 
وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب ، أي علموا موت سليمان في حينه ما لبثوا في 
العذاب المهين وبهذا علم اإلنس أن الجن مثلهم في العلم واإلدراك، وليس 

لهم علم بالغيب وال يعلم الغيب إال الله.
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الدرس الخامس والستون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

��ب �ع��� ة���م��ا
 م��ا ��ب���ع��د ������ل��

�مر�ح���ل��ة

 ُس�وُء اْختاَِلٍف َبْيَن َبْعِض الُكَتِل ِم�ْن َبْع�ِد َأْن َم�اَت ُس�َلْيَماُن َجَرٰى

��ُه �ْرَك َوفِْع�َل الِحَيِل َواتَّ���َه���ُم���وا َن��بِ��يَّ��ُه��ْم بِ��َأنَّ  ُيَم�اِرُس الشِّ

���ُروُه َع��َل��ن��ًا َواتَّ��َه��ُم��وا َوَك���فَّ
 

َج�ِل بِالدَّ َيلِ�ي  َوَم�ْن   َأْبنَ�اَءُه 
ي�َن ِدي�َن الُمْرَس�ِل َوَعاَث�ِت الِج�نُّ بِه�ْم َحّت�ٰى َغ�َدْوا ُف�وَن الدِّ  ُيَحرِّ
َس�كَرٍة ف�ي  بِِه�ُم  ِس�نُوٌن  ْت  َوالَجْهُل َيْفُش�و َبْينَُهْم في َعَجِل َم�رَّ

 
بِالَمَثِل َوَأْش��ِع��َي��اَء َق��َت��ُل��وا َوَأْرِم��ي��ا َدْع��َوَت��ُه��ْم  ُب��وا   َوَك��ذَّ

كان  إذ  السالم،  عليه  سليمان  بعد  إسرائيل  ببني  حل  ما  إلى  الناظم  يشير 
مات  ولما  سليمان  ظل  تحت  الحياة  في  وصولة  جولة  والشياطين  للجن 
سليمان فجأة ولم يفطنوا إلى موته إال بعد برهة طويلة انطلقوا يفتنون الناس 
في أمر دين سليمان ورسالته وأخرجوا كتب السحر التي خباها سليمان حتى 
السحر  يمارس  كان  سليمان  إن  بهتانا:  وقالوا  فيفتتنوا،  الناس  إلى  تصل  ال 
من  فريق  التهمة  هذه  وزكى  األنبياء  في  سابق  مثال  غير  على  الجن  ويملك 
بعد  ومرت  وأوالده،  اتباعه  بعض  وقتلوا  سليمان  نبوة  وأنكروا  علماءهم 
هذا فترة طويلة حصل فيها من االنحراف والفساد ما كان سببًا في الحروب 
والفتن فكانت أول فتنة غمرة قومه بعد وفاته هوية سليمان وانتماءه فهل كان 
نبيًا أم كان ساحرًا يملك الشياطين ويسخرهم وقد قويت هذه اإلشاعة حتى 

جعلت علماء بني إسرائيل يتفقون على إخراج سليمان من ديوان األنبياء.
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وعملوا على قتل من بقي من أنصاره وبعض أبنائه وأيدتهم الشياطين على 
ذلك حيث أشاعوا أن سليمان ساحر وليس نبي وبقيت هذه التهمة في بني 
نبينا محمد صلى  القرآن على  نزل  األجيال حتى  إسرائيل سارية على مدى 

ڀ  ڀ  ڀ  )پ  الكفر:  من  سليمان  مبرًأ  وسلم  عليه  الله 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(   ]البقرة:102[.

ظهر  عزير  الله  نبي  نبوة  حتى  سليمان  موت  عهد  من  الفترة  هذه  وخالل 
الفساد في بني إسرائيل وشاع فيهم الظلم واالنحراف والمعاصي وعبد بعض 
ملوكهم األصنام واتخذوها أربابًا من دون الله بل وكلما جاء إليهم نبي قتلوه 
أرمياء  لهم  الله  أرسل  ثم  قتلوه  ولكنهم  أشعياء(  الله  نبي  ومنهم  سجنوه  أو 
فأخذوه وعذبوه وسجنوه وأثناء ذلك غضب الله عليهم فبعث عليهم )بخت 

نصر( ملك بابل فشردهم ونكل بهم عقوبة من الله على قتلهم أنبياءه.
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الدرس السادس والستون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

��ةر  �ع���
�مر�ح���ل��ة ���رب

ُمْرَس�اًل ُعَزي�رًا  الّل�ُه  َوَبَع�َث 
 

َعْب�دًا َحكِيمًا َصاِدق�ًا في الِمْقَوِل
 

َطَغ�ْوا َأْن  َبْع�َد  لِّل�ِه   َوَجاَنُبوا الَحقَّ َوَلْم َيْخُشوا الَعلِي َيْدُعوُه�ُم 
َبُع�وا َواتَّ بِ�ِه  الَبْع�ُض  بِالتََّبتُّ�ِل فآَم�َن  الَمْوُص�وَف  َمنَْهَج�ُه 

 
َرَأٰى َلّم�ا  َمْش�ُهوَرٌة  ُت�ُه  األَْهَي�ِل ِقصَّ َكالَكثِي�ِب  ُل�وٍط  َقْرَي�َة 

 

َوَق�ْد َتْحَي�ا  ٰه�ِذِه  َأّن�ٰى   َصاَرْت َرِميمًا في الَعَراِء الُمْهَمِل َفَق�اَل 
َميِّت�ًا الِحَم�اِر  َف�ْوِق  ِم�ْن  األََج�ِل َفَخ�رَّ  ف�ي  َكاِم�ٌل  َق�ْرٌن   َوَم�رَّ 

وَب��ْع��َدَم��ا َه��يَّ��َأ َرّب���ي َب��ْع��َث��ُه
 

 َل�ْم َيْح�ِزِر الَوْق�َت بَِع�دٍّ ُمْجَم�ِل
َج�َرٰى َق�ْد  َم�ا  َل�ُه  الَح�قُّ  َفَبيَّ�ن 

 
ِم�ْن َخْلِق�ِه الِحَم�اَر َرْأَي الُمَق�ِل

 

َقْرَيتِ�ِه ف�ي  الَق�ْوِم  َنْح�َو   ُيْخبُِرُه�ْم بَِم�ا َج�َرٰى ف�ي األََزِل فَع�اَد 
َج�َرىٰ بم�ا  ٌق  ُمَص�دِّ  وِمنُْه�ُم َم�ْن َأْنَك�َر األَْم�َر الَجلِي فِمنُْه�ُم 
اْعتَِق�اِدِه ف�ي  الُمْف�ِرُط  َوِمنُْه�ُم 

 

َفَق�اَل َب�ْل َنْج�ُل اإِلٰل�ِه الُمْعَتلِ�ي
 

َغيِِّه�ْم ف�ي  َوَأْغَرُق�وا   َحّتٰى اْنَقَضْت َأْعَماُرُهْم في الَجَدِل َفَكَف�ُروا 

يشير الناظم إلى مرحلة النبي عزير بن شرحيا ، وكان عبدًا صالحًا حكيمًا 
على بعض األقوال، واألصح أنه كان نبيًا من أنبياء بني إسرائيل ، وإلى هذا 

يشير ابن كثير في »البداية والنهاية«.
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وكان أن مر في طريقه على قرية سدوم من بالد األردن، وهي قرية قوم لوط، 
وقيل: إنها بيت المقدس بعد أن أخربها بخت نصر وقّتل أهلها، وحين تأملها 
عزير وجد أنها خاوية على عروشها ، فتفكر في شأنها وتدبر فتساءل متعجبًا 
االنصراف  أراد  ولما  ]البقرة:259[،  ھ(  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ  وقال: 
وكان  وحماُره«،  »عزيٌر  كالهما  ميتيِن  وَخّرا  الحمار  به  فانكفأ  حماره  ركب 

الوقت ضحى.
)ھ ھ ے ے( واستمر ميتًا مئة عام )ۓ ۓ( ، فنظر عزيٌر فرأى 
(؟ ورأى قرص الشمس  )ڭ ڭ  جبريل أمامه واقفًا ، فسأله جبريل: 
جبريل:  له  قال   ) ۈ ٴۇ  ۆ ۆ ۈ  )ۇ  فأضاف  الغروب  نحو  يميل 
)ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( ، فنظر 
عزير إلى طعامه وكان خبزًا وتينًا وإلى شرابه عصير من العنب في زق فوجده 
على حاله كما أحضره معه ، ثم قال له جبريل: )ائ ەئ ەئ( فنظر 
الزمن قد جرى عليه ، فقال  عزير إلى حماره فرآه هيكاًل عظميًا متفرقًا ألن 
له: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( فنظر عزير إلى أجزاء العظام 

ېئ  بعض)ېئ  في  بعضها  تركب  حتى  عينيه  أمام  وتجتمع  تأتلف 
والبطن  األرجل  إلى  الحوافر  من  بدءًا  يظهر  اللحم  عزيٌر  فرأى  ىئ( 
والظهر والعنق ثم الرأس وقد ألبست العروق والعصب والجلد والشعر ثم 

استوى الحمار قائمًا حيًا .
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  )ی  وقال:  مكانه  في  ساجدًا  وخر  عزيٌر  فذهل 
جب ( ]البقرة:259[، ثم ركب عزير حماره وحمل زاده وشرابه وعاد إلى بلده 
التي جاء منها ورآه الناس قادمًا من نحو طريق القرية الملعونة )سدوم( ولم 
يكن أحد يمر بها ، فاجتمعوا عليه قائلين: من أنت؟ قال: أنا عزيٌر ، فكذبوه ، 
فما كان عزيٌر إال خبرًا عن رجل قد مات أو ُفِقد ، فأخذ يقرأ عليهم من التوراة 
فاستوثق بعضهم وجاء بالتوراة فوجدوه قد أتى بها صحيحة ولم يخطئ في 
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حرف منها ، فصدقوه واجتمعوا عليه وظل يدعوهم إلى الله وهم بين مصدق 
ومكذب ، حتى غال بعضهم في اعتقاده نحو عزير بعد فشو خبر حياته بعد 
موته مئة عام فقالوا: )ال يتأتى ذلك ألحد إال أن يكون ابن الله( تعالى الله عن 
االعتقاد  بهذا  فسقطوا  ]التوبة:30[  )ڱ ڱ ڱ ں ں(     ، ذلك 
في عين الكفر كما سقط النصارى في قولهم ) عيسى ابن الله ( تعالى الله عن 

ذلك علوًا كبيرًا.
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الدرس السابع والستون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

ر�ة��ا �ع���
�ل��ل�ه رب���� �ىة ا

� �ب
�مر�ح���ل��ة �ب�

ٌق َوَزَك���ِرّي���ا ُم��ْرَس��ٌل ُم��َص��دَّ
 

 ِمْن َنْس�ِل َداُووَد النَّبِيِّ الُمْرَس�ِل
أَت��ٰى فيما  َم��ْش��ُه��وَرٌة  ��ُت��ُه  �ْق م�ا ُتلِ�ي ِق��صَّ ِم�ْن آِل ِعْم�َراَن فَدقِّ

 

َلّم�ا َبنَ�ٰى الِمْح�َراَب في َمْس�ِجِدِه
 

َفاْدُخلِ�ي فِي�ِه  َوَق�اَل  لَِمْرَي�ٍم 
 

ُس�ْفَرتِها ف�ي  األَْرَزاَق  َفَق�اَل َأّن�ٰى َل�ِك ٰه�ذا فاْجِملِ�ي َفَوَج�َد 
 

َأْن َم�ْواَلُه  َفَدَع�ا  الُمْسَتْقَبِل َفَأْخَبَرْت�ُه  ���َة  يَّ ُذرِّ َي��ْرُزَق��ُه 
 

يشير الناظم إلى مرحلة نبوة سيدنا زكريا ش ، وهو كما ذكرته كتب السير 
بني  أنبياء  من  كريمًا  نبيًا  وكان  داوود،  بن  سليمان  ذرية  من  لدن  بن  زكريا 
إسرائيل يعمل نجارًا ويكسب رزقه بيده ، وكان عديله وزوج أخت زوجته 
)عمران بن ماثان( ، وعمران هذا غير عمران أبي موسى عليه السالم فبينهما 
بيهوذا  يتصل  عمران  ونسب  زكريا  نسب  وكان  سنة،  مئة  وثمان  ألف  نحو 
ابن يعقوب ، ومرت السنون ولم تنجب األختان ذرية حتى تقدم بهن العمر 
وصارتا عجوزتين وكبر أزواجهما وبلغا من الكبر عتيا، وُحِرَم كالهما )زكريا 
النبوة،  السماء وعلم  به عيونهما ويرث عنهما رسالة  تقرُّ  ولٍد  وعمران( من 
وفي يوم ما رأت َحنّا امرأة عمران بين الظل الظليل طائرًا على الشجرة يطعم 
فراخه فثار حنينها إلى الولد ودعت ربها في نفسها دعاًء خفيًا : إن رزقتني ولدا 
أتصدق به على بيت المقدس فيكون من َسَدَنتِه ، فتقبل الله دعاءها الخفي، 
ر الله لها، ومات زوجها عمران وهي في الحمل ، فدعت »حنا  وَحَمَلْت ما َيسَّ
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ربها ليكون المولود ذكرا )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ (   . 

والمعلوم أنه ال يقبل في سدانة بيت المقدس إال الذكور ، إال مولودُتها فقد 
َقبَِلها اللُه ، )ې ې ې (، ومريم في لغة قومها العابدة خادمة الرب 

)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( ]آل عمران:36[. 
أبناء  من  لألحبار  خرقتها  في  بها  وذهبْت  المقدس،  لبيت  بِنَْتها  ووَهَبْت 
يقبلوا  ،ولم  عمران  إمامهم  بنت  ألنها  كفالتها  في  األحبار  فتنافس  هارون، 
كفالة زكريا لها، ثم استقر رأيهم على إجراء القرعة لتكون مريم نصيب من 
خرجت له منهم وكانوا أحبارًا ، فذهبوا إلى نهر األردن وألقوا أقالمهم التي 
طفا  الذي  هو  زكريا  بقلم  وإذا  وانتظروا...  الماء...  في  التوراة  بها  يكتبون 

فوق الماء، بينما رسبت بقية األقالم في أعماق النهر: )ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې(  ]آل عمران:44[.

فكانت مريم من نصيب زكريا، وكفلها زكريا لتنمو وتترعرع في بيت زكريا 
وتحت رعاية خالتها إليصابات زوجة عمران، ولما كبرت وبلغت مبلغ النساء 
)ۈئ ۈئ ېئ(   ]آل عمران:37[ بنى لها زكريا محرابا في المسجد يرقى إليه 
بسلم ويفتح ويغلق بابه بيده وال يدخل أحد إليه سواه ، وكان كلما دخل عليها 

)ىئ ىئ ی ی ی ی  يجد عندها طعامها وشرابها كل يوم: 
أدرك حينها زكريا     ) جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 

ىت يت  اللُه به على مكفولته، وأن يقينها قد اكتمل بقولها)  عظمَة الذي َمنَّ 
جث مث ىث يث حج (   ]آل عمران:37[.

وطمعت   ، المشرقة  البينة  هذه  يرى  وهو  لله  خشوعًا  زكريا  قلب  وامتالء 
نفسه أن يمن الله عليه بذرية طيبة وولد صالح: )ٱ ٻ ٻ ٻ( 
]آل عمران:38[ بعد أن بلغ من العمر مئة وعشرين سنة ، وكرر الدعاء والتوسل في 

السر والخفاء: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ (  ]مريم:3[ يعرض على مواله ما هو 
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أعلم به منه، ولكن على سبيل التزلف والتذلل: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
مستجيب  فهو   ، مرة  كل  ربه  في  رجاءه  يخب  ولم  ٹ(  ٿ ٹ 

ڀ  پ  پ  پ  )پ  ]مريم:4[     ) ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ  الدعاء: 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ (   ]آل عمران:38[ ويبسط آماله في حفظ التركة 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ  النبوة:  ووراثة 
ڍ ڍ ڌ(   ]مريم:6-5[.

من  يضيعوا  أن  وعشيرته  أقربائه  جملة  من  النبوة  على  خوفه  عن  وعبر 
بعده أمر هذا الدين ، فهو قد عانى من بني إسرائيل ما عاناه األنبياء من قبله: 
، وكانت رغبته الملحة أن يكون ولده من  )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 
زوجته الصابرة الصالحة »إليصابات« نفسها، ولكن كيف تنجب وهي عجوز 

)ڳ  زكريا:  زوجها  مثل  عقيم  وهي  سنة  وتسعين  ثمان  بلغت  قد 
ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  ]مريم:5[    ) چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڤ  ڤ  )ڤ  المباركة:  البشرى  وأبلغه  جبريل  ناداه  ٹ(  ٹ  ٹ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ  عمران:39[   ]آل  ڤ( 
ک ک ک (   ]مريم:7[، فاندهش زكريا وخر يبكي شاكرا حامدا مواله الذي 

استجاب دعاءه ، وقد َمنَّ عليه بمطلبه األسنى ولدًا ذكرًا ، ومّيزه اسمًا وأدبًا 
وِقَيمًا ومقامًا: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ (   

]آل عمران:39[.

عندهم  مخالٌف  األمر  هذا  مثل  وأن   ، قومه  على  األمر  بثقل  زكريا  وشعر 
عالمًة  لي  اجعل  ڭ(  ڭ  ڭ  ڭ   ( فقال:  ومعتادهم  لمألوفهم 

عندهم:  والمعقول  مألوف  وال  معتاد  غير  أمر  بحصول  يشعرهم  ومؤشرًا 
واجعل   ، ]مريم:10[  ۋ(   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ 

ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ  لله  وذكرًا  تسبيحًا  وقولك  كالمك 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  )ۅ  عمران:41[  ]آل     ) ڻ 
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ى ائ ائ (  ]مريم:11[ .

الله زكريا مولودها األول  نبي  )اليصبات( زوجة  ، ووضعْت  َيحيى  وُولد 
بعد عمر يناهز ثمان وتسعين سنة وهو مولودها الوحيد ، ولم يكن هذا االسم 
الله  آيات  آية من  بني إسرائيل ، وعاش تحت كنف والده وأمه  معروفا عند 

وعالمة يردد خبرها األجيال واألمم.
وقتل زكريا على يد جند الطاغية )هيردوس( لما أخفى عنهم مكان ولده 

يحيى عليه السالم .
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الدرس الثامن والستون

م
�ل�������ل� ل���ة�� ا

ر�ة��ا �ع���
ة��ى �ب���ب رب����

��ح�� ��ة �ة ��و ���ب
�مر�ح���ل��ة �ب

ه�ا بِنَصِّ َأَت�ْت  َق�ْد  َيْحَي�ى  �ُة  الَمنْ�ِزِل ِقصَّ ف�ي  َوَمْولِ�دًا  بَِش�ارًة 
 

إِْن اآلَث�اِر  ُكُت�ِب  ف�ي  ِل َمْبُس�وَطًة  األَوَّ َم�اِن  الزَّ َأْخَب�اَر   َأَرْدَت 

بِالِحَيِل َق�ْد َعاَش ف�ي َعْهِد ُطَغ�اٍة َحَكُموا َمْقَتَلُه  ُروا   َوَق����رَّ

يشير الناظم إلى مرحلة يحيى ش ، وكان ميالده في عهد ملك طاغية جبار 
افون عن ظهور نجم في السماء يدل على ميالد طفل  أخبره المنجمون والعرَّ
يكون له شأن عظيم ، يكون سيد أهل األرض، ويشفي كل سقيم ويبرئ كل 
وبث  الخبر  لهذا  وارتاع  هيرودس  ذهل   ، السماء  إلى  الله  يرفعه  ثم  مريض 
العيون لمعرفة مكان الطفل من أطراف مملكته ،وما كان هذا الطفل إال عيسى 
بن مريم ي الذي ولد في العام نفسه الذي ولد فيه يحيى بن زكريا ي في بيت 
لحم ، ولما بلغ خبر الملك إلى زكريا خاف على ولده يحيى، فحمله وأمه 
سرًا إلى الصحراء وأخفاهما في مكان مأمون ،  وعاد إلى قومه مطمئنًا يباشر 

معهم العبادة في المعبد.
كما رأى في الوقت نفسه يوسف النجار ابن عم مريم رؤيا تأمره بأن يأخذ 
مريم وابنها عيسى إلى مصر هربًا من ذلك الملك الظالم، وأثناء وجود زكريا 
المدججين  الجنود  من  كوكبة  المعبد  دخل  أتباعه  من  جملة  مع  المعبد  في 
ال   : جوابه  فكان  يحيى؟  ولدك  أين  يسألونه:  زكريا  على  وقبضوا  بالسالح، 
يعذبونه  وأخذوا  وركاًل،  ضربًا  عليه  وانهالوا  يصدقوه  فلم  مكانا  عنه  أعلم 
بقسوة ووحشية، ولما لم يفصح عن مكان ولده أمر الملك بقتله فقتلوه وبقي 
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يحيى وأمه في الصحراء أربع سنوات تحوطهما رعاية الله وعنايته ، وتوفيت 
بين  الصحراء  في  وحيدًا  فبقي  سنوات،  ست  وعمره  »إليصابات«  يحيى  أم 
إليه  الله الحكمة وأوحى  البادية وتفرغ لعبادة ربه حتى كبر وترعرع وألهمه 

بالنبوة قبل أن يبلغ الثالثين من عمره.
 وصار يحيى نبيًا يدعو الناس في تلك البادية إلى الله ويجتمع عليه الناس 
فيعظهم ويعلمهم ويرشدهم إلى طريق الصواب، فأمرهم بالصالة والصدقة 
والبر واألعمال الصالحة والتوبة إلى الله، واشتهر يحيى بين الناس بالصالح 
الله  أحكام  ومعرفة  والتوجيه  النصيحة  ألخذ  إسرائيل  بنو  فقصده  والتقوى 
وتوحيده، وصارت رحلة بني إسرائيل إلى يحيى وهو في خالئه أمرًا معروفًا.
وفي هذه األثناء مات الملك هيرودس فعاد يحيى إلى بيت المقدس يعبد 
الله ويدعو إليه، وتولى الحكم بعد موت الطاغية »هيرودس« ابنه هيرودس 
األصغر، وكان طائشًا فاجرًا ال يرعى حرمة وال يحفظ عهدًا، فامتدت عينه 
إلى زوجة أخيه »فيليبس« وعشقها وتوله بها ، وكانت بينه وبينها عالقات آثمة 

كانت سببًا في شيوع خبر حبه وعشقه.
وقامت بسبب ذلك حرب ضروس بين األخوين وانتهت بانتصار »هيرودس 
األصغر« الذي ألقى بأخيه في غياهب السجن، ولما رأى الملك الفاجر كثرة 
ما يقوله الناس ويتحدثون به عن عالقاته اآلثمة قرر أن يتزوج من زوجة أخيه 
الخائنة »هيروديتا«، وكانت ال تزال على ذمة أخيه المسجون، فأراد الملك 
أن يضفي على قراره مظهرًا شرعيًا، والبد له من راهب يقوم بذلك، فتوجه 
بطيشه ومكره إلى يحيى، وأرسل له الرسل طالبًا منه الفتوى المستحيلة فيما 
الملك  يوافق  أن  إباًء شديدًا ورفض  يحيى  فأبى   ، الزواج  أمر  من  بشأنه  هو 
رأيه وقراره، وما كان من الملك إال أن هدده وتوعده حتى أيس منه فأخذه 
ورماه في السجن، وبقي يحيى في السجن عشرة أشهر وعاود الملك إغرائه 
فما  الشرعي،  بموقفه  متمسكًا  يحيى  فأبى  لسراحه  اإلطالق  مقابل  بالفتوى 
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سجنه  في  زوجها  قتل  على  الخائنة  الزوجة  مع  تآمر  أن  إال  الملك  من  كان 
ليخلو لهما الجو فيتزوجا من غير حاجة إلى الفتوى.

في  فقتله  أخيه  في  أراده من غدر  ما  »هيرودس األصغر«  نفذ  ما  وسرعان 
منه  وطلب  سجنه،  في  أخيه  بموت  فأخبره  يحيى  بإحضار  أمر  ثم  سجنه، 
هيروديتا  وتدخلت  طلبه،  منه  يحيى  يقبل  فلم  الزواج  أمر  على  الموافقة 
الباطل  ، فأبى وظل صامدًا  إليه لكي يوافق على زواجهما  وراحت تتوسل 
ثابتًا على موقفه وقال للملك: )ال تكون لك هيروديتا أبدًا، وليس الشر يعالج 

بالشر، وليس الذنب يمحى بالذنب(.
الحال،  في  السجن  إلى  وأعادوه  يحيى  على  وعشيقته  الملك  وغضب 
رقص  يوم  في  ذلك  وكان  منه،  والخالص  لقتله  العدة  وا  أعدُّ أيام  وخالل 
ولعب وخمر ألزمت إحدى نساء القصر الملك أن يكون مهرها رأس يحيى، 
يأتوا برأس يحيى في طبق من نحاس وفعل  أن  الحراس وهو مخمور  فأمر 
الملك  يدي  بين  ووضعوه  دما،  يقطر  يحيى  برأس  وجاؤوا  ذلك  الحراسة 
وفجأة طار الرأس من الطبق واختفى من بين أعين الجميع، وكان أن رفع الله 

الرأس مع الروح إلى برزخها في ملكوت عالم السماء الثانية: )ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ (   ]مريم:15[.
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ُولِ�َدْت َق�ْد  يَق�ٌة  ِصدِّ ِلَوَمْرَي�ٌم   َكَما َمَض�ٰى في الَخَب�ِر الُمَفصَّ
��ه��ا لِ��َربِّ��ه��ا ِل ب���َدْع���َوٍة ِم���ْن ُأمِّ الُمَفضَّ لَِبْيتِِه  َم��نْ��ُذوَرًة 

 

ٍة َوِع�زَّ َش�َرٍف  ف�ي  َتَرْعَرَع�ْت 
 

َجَل�ِل أِلَْم�ٍر  �ُه  اللّٰ  َواْخَتاَرَه�ا 

ُعْزَلتِه�ا ف�ي  ِجْبِري�ُل  َجاَءَه�ا  �ِل إِْذ  الُمَؤمَّ بَِحْملَِه�ا  �رًا   ُمَبشِّ
َروِعَه�ا ف�ي  بِنَْفَخ�ٍة  ُمنْ�َزِل َفَحَمَل�ْت  بَِخْي�ٍر  ِعيس�ٰى   َوَوَل�َدْت 

�ِل َوَق�اَل ف�ي الَمْه�ِد َكالم�ًا ُمْعِج�زًا  َأْفَح�َم َأْه�ُل اإِلْف�ِك َوالتََّمحُّ

يشير الناظم إلى مريم الصديقة عليها السالم وقصتها المشهورة والمذكورة 
في بعض سور القرآن ، ومنها سورة مريم التي سميت باسمها.

وكانت مريم عليها السالم فتاة عذراء قديسة تخدم بيت المقدس ، وكان 
معها ابن عمها يوسف بن يعقوب بن ماثان، وكان يوسف يعمل نجارًا فيأكل 
ويتصدق من عمل يده ، وكان قديسًا مثلها يخدم بيت المقدس، وكانت مريم 
عليها السالم يأتيها رزقها من عند الله، وكانت المالئكة تخاطبها وتحثها على 

االجتهاد في العبادة والتقى ) ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ (   ]آل عمران:42[.

بيت  شرقي  ربوة  إلى  وصعدت  واعتزلت  مريم  تنحت  األيام  أحد  وفي 
المقدس ) ڃ ڃ ڃ چ چ چ (   ]مريم:16[، وفي عزلتها اتخذت 
لها حجابًا يعزلها عن الناس ، وبينما هي يومًا تتأمل وتتعبد إذ لمحت شابًا 
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وسيمًا يتجه إليها قال تعالى: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(   
ففزعت  خيفة  الشاب  من  وأوجست  المفاجأة  لهذه  مريم  فذهلت  ]مريم:17[، 

الشاب  ذلك  وكان  ]مريم:18[،     ) ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  و)ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  و)گ  عليها  أقبل  السالم  عليه  جبريل  هو 
ڻ  ں  ں  )ڱ  فـ  سمعت  ما  مريم  فأنكرت  ]مريم:19[،  ڱ(    ڱ 

مطمئنًا  جبريل  عليها  فرد   ، ]مريم:20[  ہ(    ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ 
أنها  وشعرت  خوفًا  مريم  فامتألت   ، ]مريم:21[  ۈ(    ۆ  ۆ  ۇ 

جبريل  فبشرها   ، وأثرها  مداها  تعلم  ال  قومها  مع  عصيبة  أيام  على  مقبلة 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  )ېئ  الزكي  الغالم  هذا  بأن 
]آل  پ(    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مئٱ  حئ  جئ 
عمران:45-46[ )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ (   ]آل عمران:48[، 

جبريل  )فنفخ  العالمين  لرب  واستسلمت  اقتنعت  أن  إال  مريم  من  كان  فما 
في جيب درعها - أي: قميصها - فدخلت النفخة إلى جوفها )ې ې 
فحملت  ]التحريم:12[،  وئ(    وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
الله  كما شاء  واحدة  ساعة  من  أكثر  حملها  مدة  تدم  ولم  ساعتها،  من  مريم 

ذلك ، فأحست مريم بالجنين يتحرك في بطنها )ۉ ې ې ې 
ې(   ]مريم:23[، حيث ألجأها الطلُق إلى االستناد إلى النخلة اليابسة، وكانت 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  )ى  وتؤلمها  تعتريها  المخاض  آالم 
وئ (   ]مريم:23[.

بإذن  الحياة  فيه  اليابس تدب  النخلة  بمولودها ورأت جذع  وولدت مريم 
برجله  األرض  جبريل  ضرب  لما  بجواره  عذب  ماء  عين  وظهرت  الله، 
أنساها آالمها وُحْزنها وَخوفها  الذي  النداء  ، وسمعت مريم  فجرى جدوالً 

   ) ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  )ۇئ  وليدها  سمعت  وقد 
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]مريم:24[.

واختلف المفسرون في المخاطب لمريم أهو وليدها أم جبريل؟ حيث قال: 
ٻ  ٻ  يئٱ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  )ی 
السعف  من  يتساقط  بالرطب  وإذا   ، الجذع  مريم  فهزت  ]مريم:26-25[    ) ٻ 
المخضر بعد يبوسته ، والزال القلق والخوف من قومها يضرب في أعماقها، 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  )پ  النداء  فسمعت 
]مريم:26[ ، واطمأنت مريم إلى ما سمعت وما رأت،     ) ٺ ٿ ٿ 
في  نفسها،ولفت وليدها  بما طعمت وشربت وقرت عينها وطابت  وآنست 
جيب قميص لها وأخذت ترضعه راضية مستبشرة، ورجعت مريم نحو قومها 
]مريم:27[، ورأوها     ) )ٿ ٹ ٹ ٹ  ومعها طفلها تحمله بين يديها 
بالخبر  الناس  فتنادى   ، يصدق  ال  مشهدًا  ونظروا   ، نحوهم  به  قادمة  قومها 
المذهل وهاج اليهود وماجوا وأقبلوا على مريم غاضبين مستنكرين وقائلين: 

)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ (   ]مريم:27[.
لهم  تبادر  فيما  األمر، واعتبروها  أن يسألوها عن حقيقة  قبل  اتهموها  لقد 
أنه ثمرة زنا، بل قيل: إن امرأة منهم مدت يدها لتضرب مريم فشلت يدها، 
الجميع  وجم  وهنا  لسانه،  الله  فأخرس  مريم  وجه  في  يصيح  رجل  واندفع 

)ڦ ڄ ڄ  وقالوا:  برفق،  يخاطبونها  وأخذوا  الوراء  إلى  وتراجعوا 
، لكن مريم لم تجب عليهم  ]مريم:28[     ) ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
إليه وهي صامتة:  بينهم وأشارت  الطفل  بكلمة واحدة ووضعت  تلفظ  ولم 
)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ (   ]مريم:29[، فنطق الوليد 

مشيرا بسبابته اليمنى )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ (   ]مريم:33-30[.
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الَفت�ٰى إِْظَه�اَر  �ُه  اللّٰ َأَراَد  �ا  الُمُث�ِل َلمَّ ُنُم�وَّ  َينُْم�و  َب�َدا   ِعيس�ٰى 
��ُه ُأمُّ ِم��ْص��َر  َن��ْح��َو  َجِل فَحَمَلْتُه   َخْوف�ًا َعَلْي�ِه ِم�ْن ُعُي�وِن الدَّ

َبْعَدم�ا َع�اَدْت  ُث�مَّ  ِس�نِيَن  َم�اَت الَملِي�ُك بُِحُل�وِل األََج�ِل بِْض�َع 
 

َفَغ�َدْوا ااِلْش�تَِهاِر  ِحي�ُن  َوَح�اَن 
 

 في الَمْق�ِدِس الَمْيُموِن َخْيَر َمَثِل
�ٌة َل�ُه اآلَي�اُت َوْه�َي ُحجَّ َتْج�ِري 

 
 ُيْش�ِفي َوُيْحيِ�ي َميِّت�ًا ف�ي َعَجِل

�ٌة ُحجَّ ِعيَس�ٰى  الَمِس�يِح  �ِل َمْرَحَل�ُة  َوالتََّعقُّ الَعْق�ِل  َف�ْوَق  لِلنَّْق�ِل 
 

ُمْف�َردًا ِمث�االً  َتْحكِ�ي  ِل َوآَي�ٌة  في َخْلِق ِعيسٰى َوْهَو ِمْثُل األَوَّ
 

َطائَِف�ٍة إل�ٰى  �ُه  اللّٰ َأْرَس�َلُه 
 

ُس�ِل  ِم�َن النََّص�ارٰى داعي�ًا َكالرُّ
ُمنْ�زالً َوْحي�ًا  اإِلْنِجي�ُل   ُمْحَتِوي�ًا َأْس�َباَب َعْي�ٍش َأْفَض�ِل َوَج�اَءُه 

كم�ا ْف�ِق  َوبِالرِّ بِالَع�ْدِل  ِل َفَس�اَر   َق�ْد َفاَق في األَْخ�اَلِق َوالتََّحمُّ

ُمْعِج�َزٍة آَي�ٍة  ِم�ن  َل�ُه  َوَك�ْم 
 

ِل  في الَخْلِق َوالتَّْكِويِن َوالتََّش�كُّ

َبْع�ِدِه ِم�ْن  ُت�ُه  ُأمَّ َواْبُتلَِي�ْت 
 

�ِل َوالتََّعلُّ الَعْق�ِل  بَِفْلَس�َفاِت 
 

َس�َبُقوا الَِّذي�َن  َداُء  ِل َأَصاَبُه�ْم   َم�ْن َألَُّه�وا الَعْق�َل َعَل�ٰى الُمنَزَّ

َدْفِع�ِه ِم�ْن  �ُروا  َفسَّ َم�ا  �ُروا  الُمْحَتَم�ِل َوَفسَّ َوَصْلبِ�ِه  بَِقْتلِ�ِه 
 

م�ا َتْبِري�ِر  ف�ي  الَيُه�وُد   َق�اَل النََّص�اَرٰى ِمْن َمَق�اٍل ُمْبطِِل َتَضاَف�َر 
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َواتََّحُدوا ف�ي الُكْفِر َحّتٰى َرَس�ُموا
 

ِمْفَصلِ�ي َعاَلِم�يٍّ  إِْف�ٍك  َمنَْه�َج 
 

ِمْثَلم�ا ُج�ْزءًا  �ِه  لِلّٰ َواتََّخ�ُذوا 
 

َق�اَل الَيُهوُد ف�ي ُعَزْيَر الُمْرَس�ِل
ُمْفِرط�ًا  َوْصف�ًا  َمْرَي�َم  َوَوَصُف�وا 

 
َوَج�ِل ُدوَن  اإِلْنِجي�َل  ُف�وا   َوَحرَّ

َعَلنًا َرّب���ي  ُق����ْرآُن   َوَأْشَهَر اإِلْنَكاَر في النّصِّ الَجلِي َأَداَن���ُه���ْم 
الِحَي�ِل َوَم�ا َلُه�ْم ف�ي َقْولِِه�ْم ِم�ْن ُحّج�ٍة  ُظنُ�وُن  إال  َلُه�ْم   َوَم�ا 
الَّ�ِذي إِْبلِي�َس  لُِكْف�ِر  َمطِيَّ�ٌة 

 
الُمْبَت�َذِل العاَل�ِم  ف�ي   َأَش�اَعُه 

َل�ُه َنْدُع�و  الُكْف�َر َوال  َنْرَتِض�ي  َغ�ِل ال  بِالدَّ ُخِدُع�وا  َوالَكافِ�ُروَن 
 

اَلُب�ّد ِم�ْن َتْحِريِرِه�ْم ِم�ْن ُكْفِرِهْم
 

بِّ الَعلِ�ي لَِيْرِجُع�وا لِِفْط�َرِة ال�رَّ
 

��ٌة َت��ْأتِ��ي َغ��دًا َوٰه�����ِذِه ُم��ِه��مَّ
 

الُمنْ�َزِل بِالَمِس�يِح  َرّب�ي  بَِأْم�ِر 
 

َأْطَرافِ�ِه ِم�ْن  الَعاَل�َم  �ُد  ُيَوحِّ
 

�ِل الُمَبجَّ �يِِّد  السَّ ٰط�َه   بِِدي�ِن 

�رًا ُمَبشِّ َجاَءُه�ْم  َق�ْد  الَّ�ِذي  ُس�ِل َفْه�َو  الرُّ ف�ي  َبْع�َدُه  َرُس�والً   بِ�ِه 

يشير الناظم إلى خوف مريم على ابنها من ملك اليهود الذي أخبره الكهان 
عن مولد طفل في )بيت لحم( سيكون له شأن عظيم، وأراد الملك قتله فبلغ 
النجار،  يوسف  عمها  ابن  ومعها  به  وخرجت  سرًا  فحملته  مريم  إلى  الخبر 
تغزل  يدها  كسب  على  معتمدًة  فيها  مريم  كانت  سنين  بضع  بمصر  ومكثوا 

الكتان وتلتقط ما تركه الحصادون من السنابل.
وبعد موت الملك الطاغية عادت مريم بعيسى ومعها يوسف النجار ونزلوا 
في نواحي الخليل بقرية الناصرية، وفي هذه القرية طابت اإلقامة والمكوث.
وفي هذه المرحلة كان غالب اليهود قد فسقوا وحرفوا كتبهم وتهالكوا على 

الحطام وحرفوا التوراة: )ھ ے ے ۓ (   ]المائدة:13[.
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ابنها عيسى  وفي إحدى زيارات مريم بعيسى إلى )بيت المقدس( فقدت 
فجأة، وفتشت عنه فلم تجده، فذهب يوسف النجار إلى بيت الناصرة معتقدا 
وأخذا  المقدس(  )بيت  إلى  أدراجه  فعاد  خبرا  له  يجد  لم  لكنه  إليها،  ذهابه 
التفتيش والسؤال عنه حتى لقياه يجلس وسط جماعة من األحبار في الهيكل 
إعجابا  العقول  يمأل  جوابًا  فيجيبهم  يسألونه  األحبار  وكان  المقدس،  ببيت 
يحدثهم عن التوراة كما أنزلت من عند الله مفنِّدًا تحريفهم وكذبهم، فأخذته 
حقيقة  على  وتنشئه  رعاية  خير  ترعاه  الناصرة  إلى  معها  وأعادته  بينهم  من 

التوحيد وسالمة الديانة حتى جاوز العشرين عامًا.
وإقناع  بقوة وصدق  العلماء  يناقش  إسرائيل  بني  إلى محافل  يخرج  فكان 
وكشف للناس، لما أعطاه الله من العلم مواقع التحريف للتوراة وأحكامها، 

فالتف الناس حوله وظهر أمره وتهيأ للرسالة.
عن  وأعلن  أمره  واشتهر  المقدس(  )بيت  إلى  مريم  أمه  مع  عيسى  انتقل 

چ  چ  )ڃ  تعالى:  قال  كما  المعجزات  يده  على  الله  وأظهر  نبوته، 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہ ھ(   ]آل عمران:49[.
أمه  ، وكانت  الغفير  الجم  بعيسى من آمن وصدق من صدق واتبعه  فآمن 
مريم خير عون له على دعوة الحق بين النساء، وشفى الله تعالى العدد الكثير 

ممن كان أعمى أو أكمه أو أبرص ، فتصح أجسامهم ويطيب عيشهم.
ولما رأى أحبار اليهود انصراف الناس عنهم وإقبالهم على المسيح عيسى 
المكر  له ويدبرون  يكيدون  ، وراحوا  امتلؤوا حقدًا وغيظًا وكمدًا  ابن مريم 
السيء للنيل منه ، ووشوا به عند ملك اليهود لإلضرار به، فنصره الله عليهم، 
وقام الحواريون ـ وهم ُخلَُّص أتباعه ـ بمناصرته ونصره ، وقد وصفهم الله 
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) ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  بقوله:  تعالى في كتابه 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ 

ڀ(   ]آل عمران:53-52[.
وأجرى الله تعالى في هذه المدة التي عاشها مع بني إسرائيل المعجزات 
العديدة ، ومنها نزول المائدة من السماء ، وهي التي خالفوا فيها أمر الله بعد 

نزولها عليهم .
، وال  للزهد والعفة والصدق واإلخالص  السالم مثاال  وكان عيسى عليه 

يملك من حطام الدنيا شيئًا ، خالف على ما كان عليه أحبار اليهود .
وأخذ اليهود في آخر المطاف في الوشاية بعيسى عند ملك الشام )بيالطس( 
، وكان هذا الملك طاغية فتاكًا بّطاشًا ، فقالوا له: إن عيسى يفسد الناس ويفتن 
الرعية ويصرف والءهم عن الملك ، فما كان من الملك إال أن أمر جنوده 

بالقبض على عيسى بن مريم عليه السالم.
وفي ذلك الحين الذي دخل عليه أولئك القوم دخل معهم جملٌة من اليهود 
وقد َبيَُّتوا قتل عيسى عليه السالم في لحظة القبض عليه فأجرى الله المعجزة 
في تلك الساعة وألقى َشَبَهُه على أحد حوارييه، ورفع الله عيسى إليه كما قال 

تعالى: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(   ]آل عمران:55[.
يظنونه  وهم  فصلبوه،  َبه  الشَّ عليه  ُأْلِقي  الذي  الحواري  ذلك  القوم  وأخذ 

عيسى، قال تعالى: )گ گ گ( ]النساء:157[.
وثالثين سنًة،  ثالثًا  وقيل   ، وثالثين سنة  أربعًا  رفع  يوم  وكان عمر عيسى 

وفي رواية أنها كانت ليلة الحادي والعشرين من رمضان.
وقد جعل الله رفعه إليه حكمًة عظمى يظهر أثرها في آخر الزمان حين ينزل 

مرة أخرى إلى العالم ، ليقتل الدجال ويوحد العالم تحت راية اإلسالم.
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الدرس الحادي والسبعون
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�مر�ح���ل��ة

�َما لِلسَّ ِعيَس�ٰى  �ِه  اللّٰ َرْف�ِع  ِل َوَبْع�َد  بِالتََّبدُّ األَْت��َب��اُع  ُأِصيَبِت 
 

ِشْرَعَتُهْم ُف��وا  َوَح��رَّ �ِل َفَأْفَسُدوا  بِالتََّمحُّ النُُّص�وَص   َوَعطَُّل�وا 
َعَجب�ًا ُتْب�ِدي  �نُوُن  السِّ ِت  ِل َوَم�رَّ ِمّم�ا َجرٰى ِم�ْن َمْلَح�ِظ التََّحوُّ

 

تِِهْم َكِمْث�ِل َأْه�ِل الَكْهِف ف�ي ِقصَّ

 

َجَل�ِل ابت�الٍء  م�ن  َج�َرى   وم�ا 

الله  نبي  على  الدنيء  تآمرهم  بعد  إسرائيل  ببني  حل  ما  إلى  الناظم  يشير 
القرآن:  في  جاء  كما  إليه  رفعه  بأن  الله  أكبتهم  وأن   ، السالم  عليه  عيسى 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں(   ]النساء:158-157[.
واختلف شأنهم في أمره ، فمنهم من آمن برفعه ، وهم المؤمنون حقا، ومنهم 

من اعتقد حقيقة صلبه وابتدعوا الصليب المعبود إلى اليوم رمزًا لذلك.
وهكذا ظل بنو إسرائيل من بعد عيسى عليه السالم على حالهم من الغي 
والفساد جياًل بعد جيل حتى أظهر الله لهم ولغيرهم ممن انتشروا في أفجاج 
الناظم  أشار  كما  ومنها   ، وتنبيهًا  تحذيرًا  والعالمات  اآليات  بعض  األرض 

قصة أهل الكهف وقصة أصاب األخدود.



156

الدرس الثاني والسبعون

ك�������ب
�ل ا�ل����

������ ������ة اأ
ة
��

�ٍة ِقصَّ َخْي�ُر  الَكْه�ِف  َأْه�ِل  �ُة  ف�ي ُس�وَرٍة بِإِْس�ِمِهْم ِذْك�رًا ُتليِقصَّ
في َعْهِد ُس�ْلَطاٍن َش�ِديِد الّدَجِل ِم�ْن َبْع�ِد ِعيس�ٰى الَتَزُموا َش�ْرَعُهُم
يكف�روا ل�م  إِْن  بالقت�ِل  بِِدينِِه�ْم حت�ى َغ�َدْوا ف�ي َوَجِلَهّدَدُه�ْم 
َيْكَلُؤُه�ْم َمْلَج�أٍ  ع�ن  الَجَب�ِلفَبَحُث�وا  نائي�ًا ف�ي  ف�كان كهف�ًا 
آذانِِه�ْم عل�ٰى  �ُه  اللّٰ �نِيَن في التََّمْلُمِلوَض�َرَب  فاستغَرُقوا السِّ
بالُمُث�ِلواْس�َتْيَقُظوا ِم�ْن َبْع�ُد في َعْه�ٍد بِِه َقائِ�ٍم  َع�ْدٍل  ُس�ْلطاُن 
ِعْب�َرًة وكان�وا  كان  م�ا  م�اِن الَمْرَحلِيَف�َكاَن  لُِكلِّ ِجيٍل في الزَّ

كانت هناك في آسيا الصغرى مدينة من بالد الروم تسمى أفسوس، وكان 
ملكها كافرا جبارًا يدعى )قيانوس()1( يدعو الناس إلى عبادة األصنام، ويقتل 
يؤمنون  فتية  المدينة سبعة  الضالة، وكان في  كل مؤمن ال يستجيب لدعوته 
بالله على دين موسى وعيسى يكتمون أمرهم ويخفون إيمانهم، لكن خبرهم 
إليه  بهم  وجيء  عليهم،  وقبض  جنوده  إليهم  فأرسل   ، الملك  إلى  وصل 
ودينهم  عقيدتهم  وأعلنوا  أراد  ما  بغير  أجابوه  ولكنهم  وناقشهم  فحاورهم 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  )ې  وقالوا:  الحق، 
ۇئ ۇئ ۆئ (   ]الكهف:14[، فأمهلهم الملك على أن يراجعوا أنفسهم ويثوبوا 
األردن وليس يف  )الرقيم( يف  الرجيب  وادي  يقع يف  السبعة  أن كهف  اآلثار  )1( كشفت 

تركيا ، واهلل أعلم.
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إلى رشدهم، فخرجوا من عنده واجتمعوا يتشاورون ، فاتفقوا على أن يعتزلوا 
، كما  الجبال  يعرفونه في بعض  إلى كهف  بدينهم ويلتجؤوا  قومهم ويفروا 

وصف ذلك األمر القرآن في قوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ(   ]الكهف:16[.

الليل  من  ساعة  في  مال  من  معهم  وما  متاعهم  وحملوا  خفية،  فتسللوا 
وتوجهوا نحو ذلك الجبل، وفي الطريق التقوا براٍع يسوق غنمًا ومعه كلب، 
فتبعهم الكلب وترك راعيه، فلما وصلوا إلى الكهف أخذوا بعضًا من الراحة 

)ں ڻ  الكهف:  في  الثقيل  النوم  الله عليهم  فألقى  السير  بعد عناء 
وتسع  سنة  ثالثمئة  فناموا  ]الكهف:11[،     ) ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

   ) ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  كاملة:  سنوات 
الهجرية  السنوات  بين  الفرق  هي  السنوات  التسع  هذه  وكانت  ]الكهف:25[، 

والميالدية فنومهم بالميالدي ثالثمئة سنة بال زيادة وال نقص، وخالل هذه 
إليه اآليات  الحفظ ما أشارت  الله لهم من أسباب  الطويلة أجرى  السنوات 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ( الكريمات: 
المباشرة  أشعتها  حر  يصيبهم  فال  ]الكهف:17[،  ڄ(    ڄ  ڦ  ڦ 
)ڄ ڄ ڃ ڃ( أي: في هذا المتسع ـ أي: الكهف ـ نائمين مطمئنين 
في  يتقلبون  وكانوا   ، الباهرة  قدرته  دالئل  من  أي:  چ(  چ  چ  چ  )ڃ 
قال  رقود  وهم  أيقاظ  هم  كأنما   ، أجسامهم  األرض  تأكل  ال  حتى  منامهم 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  تعالى: 
ڳ ڳ ڳ ڱ(   ]الكهف:18[ أي: كلبهم على الباب يحرسهم 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  أصابهم:  ما  فأصابه 
ۀ(   ]الكهف:18[ أي: ألبسهم الله هيبة تجعل رؤيتهم تثير الرعب والخوف.

وفي لحظة مقدرة بعد السنوات الطويلة أيقظهم الله من رقدتهم وهم في 
فأجابوه  لبثتم  يسألهم كم  ، وأخذ أحدهم  نومتهم  االندهاش من عمق  غاية 
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قائلين حسب تقديرهم: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(   ]الكهف:19[ وما دروا بطول 
السنوات التي ناموها ، فقال قائلهم : الله أعلم بما لبثتم، وكان الجوع قد بلغ 
بهم مبلغًا ، فاتفقوا على إرسال أحدهم إلى سوق المدينة ليشتري لهم طعامًا: 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ 
ى ى ائ(   ]الكهف:19[، فأرسلوا أصغرهم وكان اسمه )يمليخا( 

)ائ  الرقباء:  وكان خازن مالهم ، وأوصوه بإخفاء نفسه عن عيون 
ەئ ەئ وئ وئ ( وعادت إليهم ذكريات تهديد الحاكم وبطشه 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  )ۇئ  فقالوا: 
ىئ ی ی (   ]الكهف:20[.

بنيانها  أحوال  تقلب  من  يرى  مما  دهشًا  المدينة  نحو  )يمليخا(  وخرج 
واندثار معالمها التي كان يعرفها، وشعر الناس بغربته عنهم فسألوه فأخبرهم 
فأخرج  الطعام  مكان  على  فدلوه  طعام  عن  يبحث  ولكنه  غريبًا  ليس  أنه 
الدراهم  صك  وتاريخ  )دقيانوس(  الملك  صورة  وعليها  دراهمه  )يمليخا( 
الناس يتساءلون  ، فاجتمع عليه  البائع وظنه حصل على كنز قديم  فاندهش 
من أنت ومن أين جئت، فأخبرهم بخبر أصحابه وخوفهم من بطش الملك 
بهم واختباؤهم في الكهف، وكان أهل أفسوس قد تناقلوا خبر الفتية الذين 
اختفوا أيام )دقيانوس( فعرفوا أنهم منهم ، فانزعج )يمليخا( وأخذ يستعجل 
العود إلى أصحابه فأخبره الناس عن موت الملك دقيانوس وعن اختفائهم 
ثالثمئة سنة وزيادة ، وبشروه أن الملك اآلن ملك مؤمن بالله، وانتشر خبر 
أهل الكهف في تلك الساعة حتى بلغ إلى الملك فأمر بإحضاره إليه ، فأحضر 
فسمع منه قصتهم وطلب منه أن يدله على كهف أصحابه فذهب مع جماعة 
في  ورد  كما  وحادثوهم  الفتية  ورأوا  الكهف  دخلوا  حتى  القوم  وجهاء  من 
دعاءهم  وطلب  وخشوع  أدب  في  وزارهم  إليهم  الملك  وأتى  اآلثار  بعض 
وناموا:  مضاجعهم  فأخذوا  أخرى  مرة  النوم  عليهم  الله  وألقى  له  فدعوا 
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ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڀ(   ]الكهف:21[.

وكانت هذه اآلية بالنسبة ألولئك القوم دلياًل وبرهانًا على صحة البعث وأن 
القيامة ال شك فيها، وانتظر القوم صحوتهم حتى أيسوا من ذلك ، فاختلفوا 

في أمرهم ، وقال بعضهم: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ (   ]الكهف:21[ ، واجتمع الرأي بعدها 
الله  نعمة  فيه ويتذكرون  الكهف يصلون  باب  يتخذوا مسجدا على  أن  على 

التي أجراها لهم بظهور هذه اآلية العظيمة.
أناس  ادعى  حتى  الزمان  من  ردحًا  مجهوالً  والمكان  المسجد  هذا  وظل 
األردنية  المملكة  في  أخيرا  اآلثار  علماء  أن  إال  ؛  كهفهم  أنه  كهف  عندهم 
الهاشمية واصلوا البحث في تلك المناطق التي تشابهت فيها أسماء األماكن 
كالرقيم والرجيب وعالمات ازورار الشمس وترجح وجودهم بذلك المكان.
وقد اجتمع في قصة أهل الكهف فوائد عديدة ال يستغني عنها طالب علم 

وال باحث عن فائدة منها:
سيدنا . 1 بعثة  وعهد  عيسى  عهد  بين  الزمنية  الفترة  في  جرت  القصة  أن 

محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، مما يؤكد أن القرآن هو أول كتاب 
سماوي نقل للبشرية قصتهم.

عليه . 2 الله  صلى  محمد  بأمة  مختصًا  ليس  الساعة  بعالمات  العلم  أن 
السالفة كما هي  العلم أخبار األمم  وآله وسلم، وإنما تدخل في هذا 

نصوص ديننا، وتعرف في فقه التحوالت بالقراءة االستقرائية.
مصدر توثيق قصة أهل الكهف منحصر في سورة الكهف وفي أحاديث . 3

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، حيث إن كافة الروايات المنقولة عن 
بني إسرائيل كتبت في مرحلة تحريفهم الكتب السماوية ، ويؤكد هذا 
من  فليس  ]الكهف:13[،  ۇ(    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  تعالى:  قوله 
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حق يعتمد عليه غير ما أشار الله سبحانه وتعالى.
تعدد اآليات الخاصة بهم خالل وجودهم بالكهف، مثل بقاء الكلب . 4

معهم وذكره في القرآن بذكرهم، وزورار الشمس عن كهفهم صباحًا 
وذات  اليمين  ذات  تقلبهم  ومثل  ڃ(،  ڃ  ڄ  )ڄ   : ومساء 

الشمال في رقدتهم الطويلة حتى ال تأكل األرض أجسادهم.
ربط القرآن بين ظهورهم وابتعاثهم وبين علم الساعة في قوله تعالى: . 5

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڀ ڀ(   ]الكهف:21[.

تعليق القرآن مسألة الجزم في عدد أهل الكهف ، واعتبار أن االختالف . 6
هو من سمة اإلنسان ، وأن حقيقة عددهم عند الله ، وهو الذي أخفى 

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  تعدادهم لحكمته: 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(   ]الكهف:22[.

ۉ . 7 ۅ  ۅ  )ۋ  الغيب:  بعلم  لهم  المكث  مدة  عن  اإلفصاح  ربط 
ۉ ې ې ې ې ى ى(   ]الكهف:26[.
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الدرس الثالث والسبعون

�حب��د�ود
أ
�ل� �ب ا �����ح��ا

أ
������ة ا

ة
��

�ُة الُمْعَتَقِل وِم�ْن َعِجيِب ما َج�رٰى فيما مضٰى ِم�ْن َبْعِد ِعيس�ٰى ِقصَّ
 

 َم�ْن َحَف�َر األُخ�ُدوَد ُدوَن َوَجِل في َعْه�ِد ِذي َنّواَس ذاك الِحْمَيِري
َخاَلَف�ُه َم�ْن  ُكلَّ  َأْلق�ٰى   ِم��ْن َوَل���ٍد َواْم����َرَأٍة َوَرُج���ِل َوفِي�ِه 

بِطِْفلِها َتَقاَعَسْت  َخ�ْوَف اْلَلِهيِب الثَّائِِر الُمْش�َتِعِل َواْم����َرَأًة 
 

قائ�اًل بِ�يَّ  الصَّ �ُه  اللّٰ َفاْنِزلِ�ي َفَأْنَط�َق  فِي�ِه  الَح�قُّ  ٰه�ذا  �اُه  ُأمَّ
 

يشير الناظم إلى ما ذكره الله في سورة األخدود من قصة حرق المؤمنين 
بالنار، وملخص األمر أنه كان ذو نواس الحميري ملكًا على اليمن وكان يدين 
باليهودية ومتعصبًا على دينه أشد التعصب، بل كان ُيكره الناس على الدخول 
إلى دينه، واتخذ من مدينة صنعاء عاصمة لُملكه بعد أن تغلب على خصمه 
قبضته على  بعده ووضع  األمر من  له  وقتله، واستتب  الشناتر(  اللدود )ذي 

اليمن وأجبر أهلها على اعتناق اليهودية.
وأثناء مرحلة حكمه دخل إلى أرض اليمن راٍع روميٌّ يديُن بالنصرانية على 
وجهها الصحيح اسمه )فيمون( ، ودخل من جهة الشام إلى اليمن متنقاًل من 
قرية إلى أخرى يدعو إلى المسيحية، وفي بعض القرى آمن به رجل يدعى 
)صالح( فتبعه والتزمه وصار لزيمًا له في سفره وحضره، وفي بعض الطريق 
نجران،  سوق  في  وباعوهما  أسيرين  فأخذوهما  الطرق  قطاع  عليهما  خرج 
فعاشا في نجران عبدين رقيقين على أدب وحسن سلوك وصدق دعوة إلى 
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واشتهر  كثير،  خلف  وتبعهما  الناس،  غالب  بهما  تأثر  حتى  المسيحية  ديانة 
أمرهما في البالد.

ولما بلغ الخبر إلى ذي نواس غضب غضبًا شديدًا وجهز جيشًا كبيرًا وسار به 
نحو نجران وحاصرها وأرعب أهلها ، ودعا بأشرافها ووجهائها من النصارى 
وَخيَّرهم بين الرجوع إلى اليهودية أو الموت حرقًا ، فرد عليه الجميع لن نبدل 
ديننا وافعل ما شئت، فأمر جنوده وعماله وأتباعه بحفر األخدود في سكك 
المدينة فحفروه في مدة قليلة، ثم أمرهم بجمع الحطب ووضعه في األخدود 
وأضرم فيه النار، ثم قعد هو وزبانيته يستعرضون الناس فمن أبى أن يرجع إلى 

اليهودية رموه في األخدود.
وقد أبلغ القرآن في وصف تلك القصة بقوله تعالى: )ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ (   ]البروج:8[.
وأثناء ذلك جاءت امرأة ومعها طفلها الرضيع فتقاعست أن تقع في النار، 
بنفسها  فرمت  الحق،  على  فإنك  اصبري  أماه  يا  وقال:  رضيعها  الله  فأنطق 
األخدود  نار  في  رمي  إال  نصراني  نجران  في  يبق  ولم  النار،  في  ورضيعها 
وانتصر  نفسه  أنه شفا  الشنيع  بفعله  نواس  ذو  وأطفاالً، وشعر  ونساء  رجاالً 

لدينه، ولهذا فقد عاد إلى صنعاء بعد هذه الفعلة مزهوًا بنفسه وقوته.
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الدرس الرابع والسبعون
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 في ُس�وَرٍة َتْحكِي َعظِي�َم الَمَثِل َوَج�اَء ف�ي الُق�ْرآِن َع�ْن َأْهِل َس�َبا

َخ�ا بِالرَّ َتنَْعَم�اِن  َجنََّتي�ِن  ِل َع�ْن  ف�ي َغابِ�ِر الَعْصِر الَقِدي�ِم األَوَّ
 

بِِفْس�ِقِهْم َوجاَه�روا  الُمْعَتلِ�ي َفَكَف�ُروا  اإِلٰل�ِه  َح�قَّ  َوَأْنَك�روا 
 

َفْج�َأًة َعَلْيِه�ْم  الَمْوَل�ٰى  �دَّ الَملِي َفَأْرَس�َل  َر السَّ  َس�ْياًل َعظِيم�ًا َدمَّ
ُمْثِم�ٍر ِم�ْن  َجنَّتِِه�ْم  ف�ي  ُيْب�ِق  َل�ْم 

 
األَْث�ِل ِمْث�َل  �ْدِر  السِّ َقلِي�َل  إاِّل 

 

يشير الناظم إلى قصة جرت أحداثها في المرحلة التاريخية بين عصر عيسى 
وعهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشار القرآن العظيم إلى ذلك 

في سورة سبأ.
بالد  في  الَمِعينِّية  الدولة  زوال  بعد  أنه   : التفصيل  وجه  على  القصة  ومفاد 
اليمن قامت دولة َسَبأ نسبة إلى مؤسسها سبأ بن َيْشُجب بن َيْعُرب بن قحطان 
بن هود، واتخذ مدينة مأرب عاصمة لملكه، وبدأت إمارة صغيرة ثم تطورت 
سد  بناء  الدولة  واستقرار  ثراء  عوامل  من  وكان  عظيمة،  دولة  صارت  حتى 
الوادي  أنحاء  في  تصريفها  يتم  كثيرة  مياه  يحجر  كان  الذي  الشهير  مأرب 
بطرق هندسية بديعة متقنة ، فيما أضفى على البالد بهجة على بهجتها، وتهيأ 
الوادي،  الرعايا في جانبي  لكل  مادية  كفاية  المتنوعة  والمحاصيل  بالزراعة 
وكان هذا سببًا أيضًا في حركة التجارة المتبادلة مع حواضر الشام وأطراف 
اليمن ، حتى قيل: إن الغادي منهم يقيل في قرية ويبيت في أخرى حتى يبلغ 
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إليهم  بلغت  التواصل  وبهذا  عدوًا،  وال  عطشًا  وال  جوعًا  يخاف  ال   ، الشام 
بالله  يذكرونهم  والرهبان  واألحبار  الرعاة  إليهم  وانتقل  التوحيد،  دعوة 
واآلخرة، وقد امتن الله عليهم بذلك ووصف حالهم في السورة المشار إليها 

سلفًا فقال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(   ]سبأ:15[.

بل امتّن الله عليهم بما هيأه لهم من تواصل بلدان اليمن والشام في قوله 
تعالى: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ(   ]سبأ:18[، ومع هذا النعيم الوفير 
وأخذت  دعوته،  واستجابة  تعالى  بالله  اإليمان  عن  أعرضوا  الكثير  والخير 
التي شيدوها، وطغوا في  بالحضارة  بهم عقولهم نحو االستكبار واالعتداد 
األرض وتجاوزوا الحدود، فما كان من الحق سبحانه وتعالى إال أن أمهلهم 

بعض اإلمهال ثم صب جام غضبه عليهم ، قال تعالى: )ٹ ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ(   ]سبأ:16[.
وصٌف قرآنيٌّ دقيق للكارثة التاريخية التي حرفت عند أهل التاريخ واآلثار 
بانهيار سد مأرب ، وما ترتب على ذلك االنهيار من استبدال جنتيهم بجنتين 
من نوع آخر، وأكد القرآن في عرضه التاريخي أن سبب االنهيار هو الكفر، 

)چ چ چ چ  بصرف النظر عن العوامل واألسباب قال تعالى: 
أن وجهوا  منذ  تمردهم وتحديهم  بدأ  (   ]سبأ:17[، وقد  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعالى:  قال  أسفارهم  بين  الله  يباعد  أن  طلبهم 
صالحي  لبعض  ذلك  ذكروا  أنهم  ذلك  سبب  أن  ويبدو  ]سبأ:19[،  ڱ(   
زمانهم على سبيل السخرية واالستهزاء فظلموا أنفسهم بهذا الطلب، وأجرى 
المسافات  تباعدت  حتى  العرم  بسيل  القرى  دمار  من  أجراه،  ما  عليهم  الله 
وتمزقت شعوبهم كل ممزق، وضرب بهم المثل )تفرقوا أيدي سبأ( وصاروا 
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) ں ں ڻ ڻ  تعالى:  قال  تروى لألمم والشعوب  أخبارا 
ۀ ہ  ) ۀ  بعدهم:  من  للخلق  ودرسًا  للمعتبر  عبرًة  فصاروا   ، ڻ(  

ہ ہ ہ ھ(   ]سبأ:19[.
وربط القرآن هذه الحوادث بدور إبليس في غوايته لألمم وكيف استطاع 
مستتبعين  العقول  بهذه  فصاروا  الحق  عن  بدالً  عقولهم  في  الظن  يغلب  أن 
للشيطان قال تعالى: )ھ ھ ے ے ۓ(  ، ولم ينج من هذه 

العلة: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ (   ]سبأ:20[ .
وتعلل اآليات أثر الشيطان وقدرته على الغواية في أولئك أنها اختبار من 

الحق بين سر التخيير والتيسير في نفوس العباد: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې (   ]سبأ:21[.

لقد تفرقوا أبدى طرقًا شتى فنزحت غسان إلى الشام، ورحلت أنمار إلى 
يثرب، وتوجهت جذام إلى تهامة، والتحق آل خزيمة بالعراق.

لقد صدق الحق في عرض حال هذه األمة وما حل بها قبيل بعثة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم.
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الدرس الخامس والسبعون
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أِلَْه�ِل َنْجَراَن ِمَن الَحْرِق الَجلِي َق�د ِقيَل ف�ي اآلَث�اِر : إِّن َم�ا َجرٰى
 

ٰى إلٰى َش�ْكَوٰى النَّصارٰى َأْمَرَهْم َأدَّ
 

َكَل�ِل ُدوَن  وِم  ال�رُّ ُتُخ�وِم   إِل�ٰى 
َناَلُه�ْم ِمّم�ا  الَقْيَص�ُر  ِة األُْخُدوِد َعْيِن الُمْشكِِل َوَغِض�َب  في ِقصَّ

 

َأْحَباِش�ِه إل�ٰى  األَْم�َر  �َه  لِِلْنتَِق�اِم َجْحف�اًل ف�ي َجْحَف�ِل َفَوجَّ
 

َبْع�َدُه ُث�مَّ  )َأْرَي�اُط(  َيُقوُدُه�ْم 
 

�ُبِل لِلسُّ َمَل�ُؤوا  َق�ْد   َأْبَرَه�ٌة 

َوُجنْ�َدُه ُه�ْم  َعُدوَّ َوَهَزُم�وا 
 

اُس َبْي�َن الُعُق�ِل  َواْجُت�ثَّ ُذو َن�وَّ
ِمْثَلَه�ا م�ا  َكنِيَس�ًة  ُس�وا  َب�َدِل َوَأسَّ لَِح�جٍّ  النَّ�اَس  ُه�وا   وَوجَّ

َله�ا َيْأُت�وا  َأْن  الُعْرَب�اُن  الُمْخِج�ِل َفَرَف�َض  ِجي�ِع  بِالرَّ ُثوَه�ا   َوَلوَّ

َجيَُّش�وا ُث�مَّ  األَْحَب�اُش  َرُج�ِل َفَغِض�َب  ُكلَّ  �ِه  اللّٰ َبْي�ِت  لَِغ�ْزِو 
 

َأَماَمُه�ْم َوفِيُلُه�ْم  َواتََّجُه�وا 
 

َعَج�ِل ف�ي  َيُقوُدُه�ْم   َأَبَرَه�ٌة 
ُجُموِعِه�ْم َعَل�ٰى  �ُه  اللّٰ  َطْي�َر األََبابِي�ِل كم�ا ف�ي الُمنَْزِل َفَأْرَس�َل 

يشير الناظم إلى إحدى الحوادث التاريخية التي جرت قبيل بعثة النبي محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مفصل تاريخي عظيم ، ومفادها كما جاء في 
كتب السير أن رجاًل من نصارى نجران اسمه )دوس( تمكن من الهرب بعد 
الروم  قيصر  فبعثه  الروم( وكان نصرانيًا  )قيصر  إلى  حادثة األخدود وذهب 
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إلى النجاشي  حاكم الحبشة لينتقم من ذي نواس الحميري للنصارى، وجهز 
النجاشي جيشًا عظيمًا بقيادة )أرياط( و )أبرهة(  وانتصر جيش النجاشي على 
)ذي نواس( ، وأصبح )أرياط( حاكمًا لليمن تحت راية النجاشي، وبعد مدة 

من الزمن انقلب أبرهة على أرياط واستولى على حكم اليمن.
صارت  حتى  نجران  ناحية  في  كبيرة  كنيسة  ببناء  أمر  حكمه  فترة  وخالل 
الكعبة  عن  بدالً  إليها  ليحجوا  الناس  ودعا  األرض،  في  مثيل  لها  يوجد  ال 
في  الحج  إلى  يدعوهم  العربية  الجزيرة  إلى  وفود  أبرهة  وأرسل  المشرفة، 
الكنيسة التي بناها، ولكن العرب أبو ذلك ولم يوافقوه على طلبه، وقام بعض 
أن  ، وقرر  أبرهة  مما أغضب  والقذر  بالعذرة  الكنيسة  بتلطيخ جدار  العرب 
يهدم الكعبة التي يعظمها العرب، وجهز جيشًا عظيمًا وتوجه به على طريق 
مكة وهو يمتطي ظهر الفيل، وعند اقتراب الجيش من مكة بعث )أبرهة( من 
ينهب أموال أهل مكة، وكان منها إبل عبد المطلب فجاء عبد المطلب يسأل 
فلو  البيت،  هذا  ألهدم  جئت  بل  للحرب  آتي  لم  أنا  أبرهة:  فقال   ، إبله  عن 
تركُتموني حقنُت دماءكم ، فرد عليه: نحن ال طاقة لنا بحربكم وأنا رب إبلي 

وللبيت رب يحميه.
أن  أوالده  أحد  وأمر  مكة  شعاب  إلى  قريشًا  وجمع  المطلب  عبد  وذهب 
يصعد على جبل أبي قبيس ليرى ما يجري، وعاد الولد ليخبر أباه أن سحابة 

سوداء تتجه من البحر األحمر إلى أرض مكة .
ر ، وهو الوادي الذي أهلك الله  وبرك فيل أبرهة على األرض بوادي محسَّ
فيه جيش أبرهة ، وهو ما بين عرفات ومكة ، ولم يتحرك الفيل إلى األمام، 
تشبه  ـ  طيور   جاءت  ذلك  وخالل  معهم،  سار  اليمن  جهة  إلى  أعاده  وإذا 
وفي  حجرًا  منهم  واحد  منقار كل  في  تحمل  البحر  ـ  من جهة  الخطاطيف 
من  فهلك  أبرهة،  جيش  على  الحجارة  الطيور  ألقت  ثم  آخر،  حجر  رجلها 
الجيش خلق كثير وفر منهم  من استطاع، وأما أبرهة فقد أصابته الحجر وعاد 
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مصابا حتى مات في صنعاء.
وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  ولد  الفيل(  )عام  العام  هذا  وفي 

ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  )ڑ  تعالى:  قال 
ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ 

ۀۀ ہ ہ ہ(   ]الِفيل:5[.
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�ل��لب �مر�ح���ل��ة ا

َمَه�ِل ُدوَن  الَوْع�ِد  ِحي�ُن  ُس�ِل َوَح�اَن  الرُّ إَِم�اِم  الَه�اِدي   بَِبْعَث�ِة 

الَم�دٰى ُط�وِل  َعَل�ٰى  بِ�ِه  �رًا  ِمْن آَدٍم لَِعْصِر ِعيس�ٰى الَمْرَحلِي ُمَبشِّ
 

َأْم�َرُه النُُّص�وِص  ف�ي  الَجلِ�ي ُمْس�َتْيِقنِيَن  بِاألَْم�ِر  الَخاتِ�ُم  �ُه  بَِأنَّ
 

 َوَم���ْوُت���ُه نِ��َه��اَي��ٌة لِ��َ�َج��ِل  ِم���ي���الُدُه َب��ْع��َث��ُت��ُه ِه��ْج��َرُت��ُه

َنْهِجه�ا ف�ي  َتَميَّ�َزْت  ِل َمْرَحَل�ٌة  َوُخصَّ َعْصَر الُمْصَطَفٰى الُمَبجَّ
يُن َأْضحٰى َمنَْهَج الُمْسَتْقَبِل َأْحَي�ْت َمَضاِميَن الُهدٰى ِمّما َمضىٰ  َوالدِّ
 

َره��ا ِهَي األَساُس في ُحُلوِل الُمْشكِِل َم���َراِح���ٌل َث���اَلَث���ٌة َق��رَّ
 

َج�َرٰى َلّم�ا  اْس�تِْدالُلنا  بِ�ِه  ُمُث�ِل َعْص�ٌر  ِم�ْن  َوَطْيَب�ٍة  �ٍة  َمكَّ ف�ي 
 

َوَضْب�ِط آٍت في اس�تَِباٍق ُمْجَمِل َوَعْص�ُر َماٍض في َمدٰى اْس�تِْقَرائِنا
 

َدْوَرن���ا َع��َرْف��ن��ا  بها  �ْق َواْس�َأِل َم��َراِح��ٌل   َوَدْوَر َم�ْن َيْأتِ�ي َفَحقِّ

َدْرُس�ها الُعُل�وِم  ِم�َن  َأْرَب�ٍع  األََزلِ�ي ف�ي  الُوُج�وِد  َتاِري�ُخ   َيْب�ُرُز 

في  بها  الله  أتم  التي  الشاملة  الجامعة  الخاتمة  المرحلة  الناظم على  يشير 
مدى  على  به  ر  المبشَّ النبي  فهو  والشرائع،  الرساالت  أمر  اإلنساني  العالم 
تاريخ األنبياء والرسل، وتبدأ دراسة مرحلته بالميالد الشريف وما أجره الله 

من اآليات ومظاهر االنفعال الكوني عالمًة على ظهور ناصيته الشريفة.
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وما  حراء،  غار  في  عليه  الوحي  نزول  منذ  بعثته  دراسة  موضوع  يأتي  ثم 
ترتب على الوحي من دعوة وتشريع ودعوة توحيد ومحاربة وثنية وجاهلية.

وتأتي بعدها مرحلة الهجرة التي انتقل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى المدينة المنورة ؛ ليرسم بالوحي منهج الشريعة والعقيدة والسلوك 
ودعوة الجهاد في سبيل الله، حتى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغ 

الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وهدى اللُه به بشرًا كثيرا.
ويشير الناظم إلى المراحل الثالث التي تنطلق منها دراسة الحياة اإلنسانية 

تشريعًا وعقيدًة ومراتَب سلوٍك: 
فالعصر األول عصر االستدالل أو المرحلة االستداللية : مرحلة البعثة . 1

إلى الوفاة، 
القراءة . 2 نصوص  وهي   ، االستباقية  المرحلة  عصر  الثاني  والعصر 

المستقبلية من عهده صلى الله عليه وآله وسلم حتى قيام الساعة وما 
بعدها، 

والعصر الثالث القراءة االستقرائية لماضي تاريخ األمم والشعوب، . 3
ومادة هذه القراءة نصوص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
وعالمات  والسلوكية  والتشريعية  العقدية  العلوم  دراسة  من  عنها  تفرع  وما 

الساعة على أربعة علوم مفصلة، وهي:
َوابِِق َوالَخَواتِيِم ، وعالم التَّكويِن وما قبل   األول: ِعْلُم األََزِل ، وِمنُْه علُم السَّ

خالفِة آدَم في األرض، وهو قسماِن:
1- ِقْسٌم َخاصٌّ بِالَحقِّ ، ) ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ( 

]البقرة:255[.

َوابِِق  السَّ )ِعْلِم  ى  ُمَسمَّ َعَلْيِه  ُأْطِلَق  ما  ، وهو  بِالَخْلِق  ِقْسٌم َخاصٌّ   -2
َوالَخَواتِيِم(.

الثاني: علـم األجل واألمل: وهو ما يتعلق بالحياة وخالفتها بدءًا من عصر 
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نـزول آدم ونهاية باالنتقال إلى عالم المـوت، وهو أيضًا ما يتعلق بحياة المرء 
من والدته إلى عهد وفاته.

الثال�ث: علم األمد: وهـو منذ قبـض روح العبد وانتقاله إلـى عالم البرزخ 
والبعث والنشور وعالم الحساب والمساءلة.

الراب�ع: عالم األبد: وهو ما يجريـه الله تعالى بعد الفراغ من العرض األكبر 
والصراط والميزان باستقرار أهل الجنة األبدي في الجنة، واستقرار أهل النار 

في النار.
وهذه العلوم األربعة مبسوطة في كتب التفسير والحديث والسير واألخبار 

واآلثار بما فيه الغنية والكفاية من البسط والتفصيل.
اجتنابه،  وارزقنا  باطاًل  الباطل  وأرنا  اتباعه،  وارزقنا  حقًا  الحق  أرنا  اللهم 
أرحم  يا   ، المساكين  وحب  المنكرات  وترك  الخيرات  لفعل  اللهم  ووفقنا 

الرحمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

تم الكتاب بحمد الله مساء يوم االثنين
 18 القعدة 1437هـ

سيالن ) سرنديب ( مهبط آدم عليه الصالة والسالم
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